2017 m. viešosios įstaigos Centrinės projektų
valdymo agentūros veiklos ataskaita
Direktorė

Lidija Kašubienė

Finansų valdymo ir apskaitos
viršininkė

Jūratė Bandžienė

Parengta 2018 m. vasario 15 d.

TURINYS
Įžanga ................................................................................................................................................... 3
CPVA VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS ..................................................................................................... 3
CPVA misija .......................................................................................................................................... 3
CPVA strateginiai tikslai ....................................................................................................................... 3
CPVA veiklos procesai .......................................................................................................................... 4
Programų administravimas ................................................................................................................. 4
Tarptautinis vystomasis bendradarbiavimas ....................................................................................... 5
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) skatinimas, Viešųjų investicijų planavimo ir
valdymo sistemos gerinimas, Metodinio pagalbos centro (MPC) veikla ............................................ 5
CPVA VEIKLOS REZULTATAI ................................................................................................................. 6
Programų administravimas ................................................................................................................. 6
Tarptautinis vystomasis bendradarbiavimas ....................................................................................... 7
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) skatinimas, Viešųjų investicijų planavimo ir
valdymo sistemos gerinimas, Metodinio pagalbos centro (MPC) veikla ............................................ 9
CPVA programų vertinimo kriterijų įgyvendinimas ........................................................................... 10
CPVA žmonės ..................................................................................................................................... 11
CPVA veiklos planai ateinantiems finansiniams metams .................................................................. 12
CPVA veiklos finansavimas ................................................................................................................ 14

2

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

CPVA VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS
CPVA misija
Dirbame kartu, kad viešosios investicijos būtų naudingos ir atsakingai valdomos.

CPVA strateginiai tikslai

3

1

Nuolat gerinti Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų
panaudojimą, orientuojantis į CPVA administruojamų projektų rezultatus.

2

Didinti viešojo sektoriaus investicijų projektų rengimo kokybę ir investavimo
efektyvumą.

3

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

CPVA veiklos procesai
CPVA yra įdiegta integruota vadybos sistema, sertifikuota pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartus,
ir veikla vykdoma per tarpusavyje susijusių procesų sistemą.

INTEGRUOTA VADYBOS SISTEMA

Daryk

2

PALAIKYMAS

Žmogiškųjų išteklių valdymas (2.1)

Organizacija
ir jos kontekstas

Finansinių išteklių valdymas (2.2)

Vidinės ir išorinės komunikacijos
valdymas (2.3)

Infrastruktūros ir darbo priemonių
valdymas (2.4)

PAGRINDINĖ VEIKLA

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

Pirkimų priežiūra
(3.1.4)

Projektų vertinimas
(3.1.2)

Patikrų vietoje
vykdymas (3.1.5)

Sutarčių sudarymas ir
jų įgyvendinimo
priežiūra (3.1.3)

Išlaidų tinkamumo
vertinimas
ir deklaravimas (3.1.6)

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

3.1

Pasiruošimas dvynių projektams
(3.2.1)

Dalyvavimas dvynių projektuose
(3.2.2)

Pasiruošimas kitiems projektams
(3.2.3)

Dalyvavimas kituose projektuose
(3.2.4)

Dokumentų valdymas (2.5)

Planuok

Informacinių technologijų valdymas
(2.6)

Konsultavimas (3.3.2)

Partnerystės
dokumentų vertinimas
(3.3.3)

Informacijos
kaupimas ir
sklaida
(3.3.4)
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3.2

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

IVS rezultatai
Tikrink

VERTINIMAS IR GERINIMAS
Matavimas, analizė ir gerinimas (4.1)

Agentūros valdymo politikos
formavimas ir įgyvendinimas (1.1)

Planavimas (1.2)

KONSULTAVIMO
PASLAUGA
(TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS)

KONSULTACIJŲ,

Metodinės
medžiagos
rengimas ir
atnaujinimas
(3.3.1)

1 AGENTŪROS VALDYMAS

Suinteresuotųjų
šalių poreikiai ir
lūkesčiai

Kliento
pasitenkinimas

Informavimas ir
viešinimas (3.1.10)

Tarptautinių mokymų ir vizitų organizavimas (3.2.5)

Kliento
reikalavimai

PROGRAMŲ IR
PROJEKTŲ
ADMINISTRAVIMO
PASLAUGOS

LYDERYSTĖ

Vidaus auditas (4.2)

Paslaugos

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

Rizikos valdymas (1.3)

Veik

Programų administravimas
2017 metais CPVA administravo 6 programas, finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) ar šalių
donorių paramos lėšomis.
2014–2020 m. ES fondų investicijų programa

1957,12 mln. Eur

2014–2020 m. Ignalinos programa

817,64 mln. Eur

2014-2020 m. Vidaus saugumo fondas

218,89 mln. Eur

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansiniai
mechanizmai
Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos
demokratijai programa

64,99 mln. Eur

3151,7 mln. EUR

92,31 mln. Eur
0,713 mln. Eur

Visų aukščiau nurodytų administruojamų programų biudžetas skaičiuojamas imant visą CPVA
administruojamą paramą ilgalaikiu periodu, t. y. skaičiuojant daugiamečiame programos biudžete
numatytą sumą, jei parama Lietuvai skiriama metinėmis programomis. Detali informacija apie CPVA
funkcijas atitinkamoje programoje pateikta interneto svetainėje www.cpva.lt.
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Tarptautinis vystomasis bendradarbiavimas
Per daugiau kaip penkiolika metų sukauptą Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių programų
administravimo patirtį, CPVA užsienio partneriams perduoda savo įgytas žinias tarptautinio
bendradarbiavimo metu. Šios žinios itin aktualios į Europos Sąjungą besiruošiančioms stoti šalims ir
kitoms ES paramą gaunančioms šalims, kuriose mūsų Agentūra įgyvendina Dvynių, techninės
paramos projektus ir yra užsirekomendavusi kaip tarptautinio lygio ekspertų komandą turinti
organizacija.
Lietuvos ir užsienio viešojo sektoriaus įstaigoms tarptautinio bendradarbiavimo srityje Agentūra
siūlo šias paslaugas:
• ES Dvynių projektų įgyvendinimas ir administravimas;
• ES techninės paramos, subsidijų ir kito tipo tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo
projektų įgyvendinimas ir (arba) administravimas;
• nacionalinių ir tarptautinių mokymų organizavimas ir vedimas;
• mokomieji vizitai.
CPVA dalyvavo Europos įgyvendinančių plėtros agentūrų tinklo (angl. European Network of
Implementing Development Agencies, toliau – EUNIDA) veikloje. Nuo 2010 m. iki 2015 m. buvo nare ir
kartu įgyvendino techninės paramos projektus, nuo 2016 m. statusas pakeistas į stebėtojo. 2017 m.
EUNIDA nutraukė savo veiklą.

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) skatinimas, Viešųjų investicijų planavimo ir
valdymo sistemos gerinimas, Metodinio pagalbos centro (MPC) veikla
Nuo 2009 metų CPVA teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą koncesijų suteikimo klausimais,
konsultuoja rengiant bei įgyvendinant valdžios ir privačių subjektų partnerystės (toliau – VPSP)
projektus.
Nuo 2016 m. gruodžio 15 d. CPVA įgyvendina projekto „Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas“,
finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, tikslus ir uždavinius.
CPVA vykdo MPC funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d.
nutarimu Nr. 582 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020
metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“.
Šiuo pagrindu CPVA vykdo šias veiklas:
 metodinės medžiagos rengimas ir leidyba;
 mokymų ir seminarų organizavimas;
 patirties kaupimas, sisteminimas ir sklaida;
 metodologinė pagalba ir konsultacijos projektams;
 VPSP projektų dokumentų vertinimas;
 dalyvavimas VPSP projektų dokumentų rengime (darbas projektų darbo grupėse);
 dalyvavimas VPSP politikos formavime ir teisinės aplinkos gerinime;
 dalyvavimas viešųjų investicijų planavimo ir valdymo sistemos gerinime;
 VPSP viešinimas ir komunikacija.
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CPVA VEIKLOS REZULTATAI
Programų administravimas
2017 m. baigtos administruoti programos:
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
2014–2020 m. ES fondų investicijų programa

380,81

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:
588,54

116,90

154,83

2017 m.
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis finansuoti
lėšų suma, mln. Eur

2014–2020 m. Ignalinos programa

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur

138,48

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:
618,43

Apmokėta suma, mln. Eur

39,70

407,72

2017 m.

2014-2020 m. Vidaus saugumo fondas

8,20

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:
149,99

36,28

76,01

2017 m.
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis finansuoti
lėšų suma, mln. Eur

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa

0,713

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:
0,713

0,539

0,539

2017 m.
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis finansuoti
lėšų suma, mln. Eur
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Tarptautinis vystomasis bendradarbiavimas
2017 metų rezultatai

24

Administruoti tarptautiniai projektai

10

Laimėta tarptautinių projektų

11

Kartu su CPVA pateikti Dvynių pasiūlymai

80%

Sėkmės rodiklis - laimėtų Dvynių pasiūlymų dalis nuo pateiktų
pasiūlymų (laimėti 8 pasiūlymai iš 10)

3

Atliktos tarptautinės Dvynių mokymų sesijos

34

Apmokyti tarptautiniai Dvynių mokymų dalyviai

2017 m. esminis rezultatas - Išplėstas administruojamų projektų tipas: laimėtas pirmas ES
projektas Ukrainoje pagal netiesioginio valdymo būdą (angl. indirect management, PAGODA 2).
CPVA, kaip numatyta ES Komisijos veiklos dokumente patvirtintame ENI komiteto 2017 m.
spalio 12 d. (CRIS Nr.: ENI/2017/040-426), įgyvendins netiesioginio valdymo būdu vieną ES
programos „Pagalba valdant viešus finansus Ukrainoje“, (angl. Assistance to Public Finance
Management Reform in Ukraine) komponentų „Mokesčių surinkimo mobilizavimas“ (angl.
„Revenue mobilisation“). Šio komponento įgyvendinimui skirta 9 milijonai eurų, o visai programai 50 milijonų eurų. LR Finansų ministerija skiria 500 000 Eur ko-finansavimą.
CPVA suteikta šešių standartų vertinimo (ang. Six Pillars Assessment) akreditacija, suteikianti teisę
agentūrai įgyvendinti ES finansuojamas programas netiesioginiu būdu. Šiuo metu mūsų šalis yra
vienintelė iš ES naujų narių turinti tokią akreditaciją.
Išplėsta geografija: laimėtas pirmas Dvynių projektas Jordanijoje.
Išplėsta teisinė bazė: CPVA Lietuvos vystomajam bendradarbiavimui skirtuose teisės aktuose
įvardinta kaip vystomojo bendradarbiavimo projektų, finansuojamų tarptautinių donorų lėšomis,
administratorius.
Išplėsta atsakomybė: CPVA pagal LR užsienio reikalų ministro įsakymą tapo ES Dvynių programos
administratoriumi Lietuvoje.
CPVA kartu su partneriais 2017 m. įgyvendino/administravo šiuos projektus:
Eil.
Nr.

Projektas

Laikotarpis

Suma, Eur

1

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

2016 06 06 - 2018 07 05

1.375.000

7

Eil.
Nr.

Projektas

Laikotarpis

Suma, Eur

2016 09 29 – 2018 07 09

700.000

2

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

2016 03 02 – 2017 06 30

641.500

3

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

2016 08 31 - 2017 07 30

250.000

4

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

2016 12 12 – 2019 04 10

1.100.000

5

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

2016 12 09 – 2019 04 02

1.500.000

6

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

2016 09 30 - 2017 06 29

250.000

7

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

2017 08 05 – 2018 12 27

600.000

8

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

2017 01 09 - 2017 12 08

222.222

9

ES Dvynių projektas Nr. HR 12 IPA JH 01 16 TWL
“Nacionalinės policijos tarnybos kovai su korupcija ir
organizuotu nusikalstamumu administracinių ir operacinių
pajėgumų stiprinimas” (Kroatija)
Struktūrinių fondų projektas “Viešojo valdymo institucijų ir
jų darbuotojų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse vystomojo
bendradarbiavimo veiklose stiprinimas“ (Lietuva)

2017 03 01 – 2020 02 28

467.500

10

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

2017 01 11 – 2017 10 10

220.000

11

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

2017 03 15 - 2018 02 14

250.000

12
13

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

2017 06 01 – 2019 02 28

840 000

14

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

Nr.

2017 02 01 – 2018 01 31

1.020.599

2017 08 21 – 2019 12 15

1.200.000

15

ES Dvynių projektas Nr. AZ 13 ENI SO 01 16 (AZ/45) “Parama
Darbo ir socialinės apsaugos ministerijai modernizuojant
valstybines
įdarbinimo
paslaugas
Azerbaidžano
Respublikoje” (Azerbaidžanas)
ES Dvynių projektas Nr. AZ 13 ENP SO 02 16 (AZ/47) “Parama
diegiant
privalomo
sveikatos draudimo
sistemą
Azerbaidžane” (Azerbaidžanas)

2017 08 – 2019 12

1.100.000

16

8

subsidijos

Eil.
Nr.

Projektas

Laikotarpis

Suma, Eur

2017 11 17 – 2019 09 05

1.300.000

17

ES Dvynių projektas Nr. GE/27 “Parama Gruzijos
Nacionalinei ryšių Komisijai pagal ES standartus rengiant
elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir tobulinant veiklos
pajėgumus” (Gruzija)

18

ES projektas “PRAVO Programme” su Expertise France
(Ukraina)

Derinama sutartis
(48 mėn.)

3.000.000

2017 08 25 – 2019 12 24

1.000.000

19

ES Dvynių projektas Nr. MD 13 ENPI JH 05 17 (MD/21)
„Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų
gebėjimų stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir
tyrimo srityje” (Moldova)

2017 08 24 – 2019 12 24

1.000.000

20

ES Dvynių projektas Nr. MD 13 ENPI FI 07 17 (MD/19)
„Parama Moldovos muitinės tarnybos modernizavimui pagal
Asociacijos susitarimo reikalavimus“ (Moldova)

2017 10 19 – 2019 08 07

1.500.000

21

ES Dvynių projektas Nr. JO/13/ENPI/JH/1/17 (JO/28)
“Jordanijos Viešojo saugumo direktorato / Sienų ir
apgyvendinimo
departamento
gebėjimų
stiprinimas“ (Jordanija)

22

ES Dvynių projektas Nr. MK 14 IPA JH 01 17 “Tolesnis
gebėjimų tirti nusikaltimo vietą vystymas” (Makedonija)

Derinama Dvynių sutartis
(21+3 mėn.)

1.050.000

ES Dvynių projektas Nr. TR 15 IPA JH 04 17 “Žandarmerijos
vadavietės Moterų ir vaikų reikalų skyrių organizacinių
gebėjimų stiprinimas” (Turkija)

Derinama Dvynių sutartis
(24+3 mėn.)

1.645.000

23
24

ES finansuojamas projektas netiesioginiu būdu „Public
Finance Management Reform“ (Ukraina)

Derinama sutartis
(50 mėn.)

9.000.000

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) skatinimas, Viešųjų investicijų planavimo ir
valdymo sistemos gerinimas, Metodinio pagalbos centro (MPC) veikla
2017 metų rezultatai

36

Mokymai viešojo sektoriaus atstovams

5

Teisinio reglamentavimo tobulinimas – metodikų
atnaujinimas

7

Pagalba VPSP projektuose

42

VSPS investicijų projektų įvertinimas

1

Pažintiniai vizitai savivaldybių atstovams

Atnaujintas VPSP teisinis reglamentavimas: Dalyvauta darbo grupėse dėl Viešųjų pirkimų įstatymo,
Koncesijų ir Investicijų įstatymų keitimo bei poįstatyminių teisės aktų parengimo; atnaujintos
metodinės rekomendacijos ir standartiniai dokumentai.
9

Pateikti pasiūlymai dėl VPSP aplinkos gerinimo: VMI dėl mokestinės aplinkos gerinimo ir aiškumo
įgyvendinant VPSP projektus, Audito apskaitos ir nemokumo tarnybai dėl Verslo apskaitos
standartų taikymo įgyvendinant VPSP projektus; STT ir Konkurencijos tarnybai dėl VPSP procesų
kontrolės.
Dalyvaujama: darbo grupėse dėl LRV strateginių projektų portfelio darbų: strateginio planavimo,
valstybės biudžeto pertvarkos, regioninės plėtros politikos pertvarkos įgyvendinimo, konferencijose
(INFRA2017, SIGNALS), ministerijų, regionų ir savivaldybių organizuojamuose renginiuose.
Konsultuota: svarbūs valstybės projektai (RAIN III, Mokslo sala, IRT infrastruktūros konsolidavimas,
branduolinės medicinos įrangos ir kt.); ministerijos, savivaldybės, kontroliuojančios institucijos ir kiti
investicijų projektų rengimo, vertinimo, VPSP taikymo klausimais.

CPVA programų vertinimo kriterijų įgyvendinimas
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato
vienetai

Vertinimo kriterijų
reikšmės

2017 m. 2017 m.
planas
faktas
1 tikslas. Nuolat gerinti Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų panaudojimą,
orientuojantis į CPVA administruojamų projektų rezultatus
Išlaidų tinkamumo vertinimo efektyvumo pokyčio, palyginti su
E-1-01
1,01
1,14
praėjusiais metais, koeficientas
R-1-01

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

≤2

0,0001

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

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

57

54,00

P-1.1.1.-02

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

85

79,00

P-1.1.1.-03

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

28

13,58

P-1.1.1.-04

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

14

5,09

P-1.1.2.-01

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

28

22,2

P-1.1.3.-01

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

43

32,95

P-1.1.4.-01

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

28

9,17

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

10

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijų
reikšmės

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato
vienetai

2017 m.
planas

2017 m.
faktas

P-1.2.1.-01

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

33

29,82

P-1.2.1.-02

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

19

9,72

P-1.2.1.-03

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

43

31,84

2 tikslas. Didinti viešojo sektoriaus investicijų projektų rengimo kokybę ir investavimo efektyvumą.
2.1. Uždavinys. Prisidėti prie investavimo aplinkos gerinimo, įvairių finansavimo šaltinių ir būdų.
P-2.1.1.-01

Atnaujintų ir naujai parengtų metodikų skaičius (vnt.)

2

15

P-2.1.1.-02

Suorganizuotų mokymų skaičius (vnt.)

18

36

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

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

10

24

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

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

10

13

P-3.1.2.-01

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

6

17

CPVA ŽMONĖS
Šioje dalyje pateikiama pagrindinė informacija apie CPVA dirbančius darbuotojus. Faktiškai dirbančių
darbuotojų skaičius rodo šiuo metu dirbančių darbuotojų skaičių be atostogose vaikui prižiūrėti esančių
darbuotojų ir be darbuotojų, dirbančių pagal papildomas darbo sutartis.
Darbuotojų skaičius 2017 m.

Metų
pradžioje

PATVIRTINTAS PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

Metų
pabaigoje
338

FAKTIŠKAI DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

236

260

ATOSTOGOSE VAIKUI PRIŽIŪRĖTI ESANTYS DARBUOTOJAI

43

32

11

CPVA VEIKLOS PLANAI ATEINANTIEMS FINANSINIAMS
METAMS
CPVA 2018 finansiniams metams programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos,
tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimui numato šiuos kriterijus ir reikšmes:
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
2018 m.

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

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

1,01

R-1-01

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

ne daugiau nei
2

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

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

56

P-1.1.1.-02

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

84

P-1.1.1.-03

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

27

P-1.1.1.-04

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

13

P-1.1.2.-01

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2021 m. Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paraiškų
vertinimo trukmė (d.)

bus nustatyti
patvirtinus
teisės aktus

P-1.1.2.-02

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2021 m. Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų mokėjimo
prašymų tikrinimo trukmė (d.)

bus nustatyti
patvirtinus
teisės aktus

P-1.1.3.-01

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

27

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

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

32

P-1.2.1.-02

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

18

P-1.2.1.-03

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

42

P-1.2.2.-01

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos
vidutinė paraiškų vertinimo trukmė (d.d.)

60

12

P-1.2.2.-02

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos
vidutinė per ataskaitinį laikotarpį projektų vykdymo ataskaitų tikrinimo
trukmė (d.d.)

10

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

Atnaujintų ir naujai parengtų metodikų skaičius (vnt.)

2

P-2.1.1.-02

Suorganizuotų mokymų skaičius (vnt.)

15

3 tikslas. Dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime, skleidžiant gerąją Lietuvos
viešojo sektoriaus administracinę patirtį ir didinant tarptautinių projektų skaičių
R-3-01

Įgyvendinamų/administruojamų Dvynių
bendradarbiavimo projektų skaičius (vnt.)

bei

kitų

vystomojo

24

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

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

10

* Vertinant šio rodiklio įvykdymą atsižvelgti į pagrindinę prielaidą, t. y. ar einamaisiais metais buvo paskelbta
pakankamai kvietimų, kurie atitinka Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų ir/ar CPVA kompetencijų sritis ir galimybes,
kad būtų galima rodiklį pasiekti.
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CPVA VEIKLOS FINANSAVIMAS
CPVA steigėja ir savininkė yra valstybė. CPVA savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos
Respublikos finansų ministerija, kurios kaip CPVA dalininko (savininko) įnašai sudaro įstaigos
kapitalą, kurio vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje sudarė 57.924,00 Eur.
CPVA direktoriaus pareigas atlieka Lidija Kašubienė. Per ataskaitinį laikotarpį darbo
užmokesčio priskaičiuota 33.067,20 Eur, išmokėta 24.829,74 Eur.
Per 2017 m. priskirtų funkcijų vykdymui patirta 8.259.146,12 Eur sąnaudų, iš kurių
388.870,41 Eur sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Didžiausia sąnaudų
dalis t. y. 71,3 proc. visų sąnaudų tenka darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams.
2017 m. ilgalaikio turto įsigyta už 160.001,21 Eur, tame tarpe stacionarių bei nešiojamų
kompiuterių įsigyta už 49.116,32 Eur, darbo vietų programinės įrangos ir licencijų už 5.932,39 Eur,
buitinės technikos už 2.328,04 Eur, spausdintuvų už 1.750,00 Eur, Vidaus saugumo fondo
informacinei sistemai išleista 20.308,64 Eur, CPVA interneto svetainei atnaujinti – 14.973,75 Eur,
CPVA tarnybinių stočių infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai – 65.592,07 Eur.
Žemiau pateiktose lentelėse pateikta detalesnė informacija apie per 2017 m. patirtas
sąnaudas pagal straipsnius bei per 2017 metais gautas lėšas pagal finansavimo šaltinius.
1 lentelė. 2017 metais gautos lėšos
Finansavimo šaltinis
2014-2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų viešinimo ir techninės paramos lėšos
2014-2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų viešinimo ir techninės paramos bendrojo
finansavimo lėšos
Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos techninės paramos
lėšos
2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų paramos lėšos
2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų bendrojo finansavimo lėšos
2009-2014 m. Norvegijos finansinių mechanizmų paramos lėšos
2009-2014 m. Norvegijos finansinių mechanizmų bendrojo finansavimo lėšos

Suma, Eur
3.418.121,09
601.815,02
27.673,03
245.749,00
43.366,79
323.543,01
57.176,25

Lietuvos valstybės biudžeto lėšos

613.822,05

Vidaus saugumo fondo lėšos

500.000,00

Viešųjų investicijų efektyvumo didinimo projekto Nr.10.1.1-ESFA-V-912-01-0005 ES paramos lėšos
Viešųjų investicijų efektyvumo didinimo projekto Nr.10.1.1-ESFA-V-912-01-0005 bendrojo
finansavimo lėšos
Tarptautinio bendradarbiavimo projektų lėšos

10.987,52
1.938,97
1.481.376,84

Vystomojo bendradarbiavimo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0006 bendrojo finansavimo lėšos

10.892,24

Vystomojo bendradarbiavimo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0006 paramos lėšos

61.722,69

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektų administravimui Užsienio reikalų
ministerijos skirtos lėšos

43.122,15

Paramos viešųjų finansų valdymui Ukrainoje projekto Nr.ENI/2017/040-426 bendrojo finansavimo
lėšos

41.523,67

Ignalinos programos lėšos
Pajamos gautos iš tarptautinio bendradarbiavimo veiklų, Energijos vartojimo efektyvumo didinimo
fondų administravimo ir kitos pajamos
Iš viso

2.451.333,50
20.036,99
9.954.200,81

*Neįskaičiuotas gautas finansavimas 39.815.095,01 Eur, kuris yra skirtas ne CPVA išlaidoms, o perduotas
kitoms institucijoms.
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2 lentelė. 2017 metais patirtos sąnaudos
Sąnaudų straipsnis

Suma, Eur

Atlyginimai darbuotojams

4.488.768,07

Socialinis draudimas ir garantinio fondo įmokos

1.396.551,79

Socialinės pašalpos

7.052,41

Ryšių paslaugos

42.131,79

Transporto išlaikymas

69.418,21

Kitos prekės (kanceliarinės, ūkio ir IT prekės)

79.196,84

Komandiruotės

232.705,18

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma

396.830,89

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas ir priežiūra

151.522,94

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimas ir amortizacija

388.870,41

Kvalifikacijos kėlimas

66.216,26

Komunalinės paslaugos

97.695,45

Kitos paslaugos

842.185,82

Patalpų ir teritorijos sauga, valymas

83.617,24

Audito ir konsultacinės paslaugos

125.103,79

Viešinimo paslaugos

74.083,06

Reprezentacinės sąnaudos

14.247,40

Banko paslaugos

5.852,82

Programinės įrangos plėtros, priežiūros ir palaikymo paslaugos

202.246,58

Spausdinimo, tonerių pildymo ir pan. paslaugos

8.221,40

Archyvavimo paslaugos

40.154,45

Renginių organizavimo paslaugos

178.868,36

Kitos paslaugos

109.790,72

Iš viso

8.259.146,06

Valdymo išlaidoms priskiriamos horizontalių padalinių (vadovybės ir aptarnaujančių
padalinių, t. y. bendrųjų reikalų, personalo, finansinės įstaigos apskaitos, technologijų ir pan. skyrių)
darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos bei kitos netiesioginės sąnaudos
paskaičiuotos vadovaujantis VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros sąnaudų paskirstymo tvarka.
Valdymo išlaidos sudaro 1.014.274,21 Eur.

Parengė:

Edmundas Bogavičius
Kokybės užtikrinimo skyriaus
viršininkas

___________________________
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