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VADOVO ŽODIS 

 

Ateinančiu 2020-2023 m. periodu, vis dar išliekant finansavimo nepakankamumui rinkoje, 

VIPA toliau skatina ir didina sukurtų finansinių priemonių suteikimo apimtis viešojoje 

infrastruktūroje. Siekia pasiūlyti naujus prieinamus finansinius sprendimus bei investavimo 

platformas šalies gerovę kuriantiems viešiesiems investicijų projektams. 

Bendradarbiaudami su klientais ir partneriais prisidedame prie gyvybingų bei tvarių 

projektų vystymo. Keliame sau tikslus didinti klientų ir partnerių pasitenkinimą 

teikiamomis paslaugomis bei tapti pripažintu parteriu tiek nacionaliniu, tiek ir 

tarptautiniu lygmeniu. VIPA patikimumą skleisti numatėme orientuodamiesi į savo klientus 

bei partnerius: dalindamiesi įgyta patirtimi, užtikrindami skaidrų valdymą bei etiškus 

santykius, optimizuodami vidaus procesus, diegdami korupcijos prevencijos priemones ir 

stiprindami žmogiškąsias kompetencijas. 

 

Klimato kaitos kontekste stipriname socialinę atsakomybę visose strateginėse veiklos 

kryptyse prieš visuomenę, klientus ir darbuotojus.  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Generalinis direktorius  Gvidas Dargužas 
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2020-2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO SANTRAUKA 
 

Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau – VIPA) 2020 – 

2023 m. strateginis veiklos planas atskleidžia įmonės misiją, viziją, užsibrėžtus ir siektinus tikslus 

bei jų pasiekimo matavimo rodiklius, išorinių veiksnių įtaką ir galimas kliūtis VIPA veiklai. 

Strategijoje taip pat atskleidžiama planuojama VIPA veiklos krypčių plėtra, planuojami 

finansavimo mechanizmai bei privačių lėšų pritraukimas. 

Strategija parengta atsižvelgiant į akcininko lūkestį siekti pripažinimo nacionalinėje ir 

tarptautinėse rinkose, taip pat siekiant suinteresuotų šalių pasitenkinimo VIPA kaip patikimu 

finansiniu partneriu ir finansinių priemonių teikėju per valdomus fondus ir finansines iniciatyvas. 

 

VIPA 2020–2023 metų strateginis veiklos planas (toliau – Strateginis planas) parengtas pagal 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos patvirtintas Strateginio planavimo ir 

strateginio valdymo gaires, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose 

įmonėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. 

nutarimu Nr. 665 (toliau – nutarimas Nr. 665). 
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1. VIPA VEIKLOS APRAŠYMAS 

 

1.1. VIPA VEIKLOS TIKSLAS  

 

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra yra nuo 2013 m. balandžio 

mėnesio veikianti valstybės (vienintelio akcininko) įsteigta finansų įstaiga, nuo 2018 m. vykdanti 

ir Nacionalinės plėtros įstaigos veiklą1. Lietuvoje veikiančių trijų NPĮ tikslas – vykdyti skatinamojo 

finansavimo veiklą Vyriausybės nustatytose srityse, kur finansavimas rinkos sąlygomis yra 

nepakankamas ir (ar) neoptimalus, siekti užtikrinti finansiškai gyvybingas ir efektyvias investicijas 

ir prisidėti prie valstybės ekonominės, socialinės ir regionų plėtros.  

NPĮ veiklą VIPA vykdo urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtros, būsto ir viešosios 

arba viešajam interesui tenkinti skirtos infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros, energijos 

vartojimo efektyvumo skatinimo srityse2. 

VIPA teikia, įgyvendina bei administruoja finansines priemones viešųjų paslaugų ir viešojo 

intereso srityje siekdama pelningos veiklos, tačiau nemaksimizuodama pelno.  

Plėtodama partnerystę tarp valstybės valdomų bendrovių, VIPA kartu su valstybės kapitalo 

„Ignitis“ grupei priklausančia energijos skirstymo bendrove „Energijos skirstymo operatorius“ 

(ESO) 2018 m. liepos 12 d. įsteigė komanditinę ūkinę bendriją „Energijos efektyvumo finansavimo 

platforma“ (toliau – EEFP). VIPA veikia kaip EEFP tikrasis narys, kuris sprendžia veiklos klausimus 

ir sudaro sandorius EEFP vardu.  

 

Lentelė 1. Pagrindiniai duomenys 

Pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra 

Būstinės adresas Lukiškių g. 2, Vilnius 

Telefonas 8 5 203 4 977 

El. paštas info@vipa.lt 

Įstatinis kapitalas  11 001 151,04 Eur 

Teisinė forma 
uždaroji akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus 

juridinis asmuo 

Veiklos laikotarpis neribojamas 

Įmonės kodas 303039520 

PVM mokėtojo kodas įmonė nėra PVM mokėtoja 

Juridinių asmenų registro 
tvarkytojas 

Valstybės įmonė Registrų centras 

Įstatai 
įregistruoti Juridinių asmenų registre 2013 m. balandžio 11 d., Įstatų 

pakeitimas įregistruotas Juridinių asmenų registre 2019 m. kovo  26 d. 

 

  

 
1 Lietuvos banko priežiūros tarnybos sprendimu Nr. 241 – 268 uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų 
plėtros agentūra nuo 2018 m. gruodžio 3 d. yra  Nacionalinė plėtros įstaiga. 
2 2018 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1046 
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1.2. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

 
VIPA savo veikla siekia ne pelno maksimizavimo, o tvaraus augimo ir subalansuotos veiklos, 

todėl pelningumo rodikliai VIPA nenustatomi.  

Iki 2019 m. pabaigos, VIPA veikla buvo finansuojama šiomis lėšomis:  

1. uždirbtas valdymo mokestis už fondų fondo bei finansinių priemonių valdytojo 

funkcijų vykdymą; 

2. uždirbtas valdymo mokestis už finansų tarpininko funkcijų atlikimą, 

administruojant JESSICA Kontroliuojantįjį fondą; 

3. patirtų kaštų kompensavimas už tikrojo nario funkcijų atlikimą įgyvendinant 

Komanditinės ūkinės bendrijos „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ 

veiklas3; 

4. techninės paramos lėšos, kuriomis kompensuojamos VIPA patirtos išlaidos 

įgyvendinant specialiuosius įpareigojimus: administruojamos 3 ESI fondų lėšomis 

finansuojamos grąžinamosios subsidijos priemonės bei savivaldybių dotacijos 

priemonė4.  

 

VIPA pajamų, grynojo pelno ir EBITDA dinamika 2014-2018 metais pristatyta paveiksle. 

Atkreiptinas dėmesys, kad apskaičiuojant VIPA veiklos finansinius rodiklius nėra vertinami VIPA 

valdomi fondų fondai ir finansinės priemonės, veikiantys kaip atskiri viešojo sektoriaus subjektai. 

Taip pat pažymėtina, kad už grąžinamosios subsidijos ir savivaldybių dotacijų priemonių 

įgyvendinimą VIPA pajamų neuždirba, techninės paramos lėšomis kompensuojamos patiriamos 

sąnaudos. 

 

 
Paveikslas 1.VIPA pajamų augimas 2014-2019 m.  

* prognozuojami 2019 m. rodikliai  

 
3 Pagal Komanditinės ūkinės bendrijos „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ steigimo sutartį yra nustatyta 
pelno dalijimosi tvarka, tačiau kol pelnas nėra generuojamas, VIPA, veikiančiai kaip tikrajam nariui, yra 
kompensuojamos išlaidos, patirtos atliekant tikrojo nario funkcijas.  
4 Administruodama ESI fondų 3 grąžinamosios subsidijos priemones (Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų 
plėtra“, Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ ir Nr. 04.3.1-VIPA-
V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“) atlieka šias funkcijas: derina priemonių projektų 
atrankos kriterijus, priemonių įgyvendinimo planus ir projektų finansavimo sąlygų aprašus, vertina paraiškas, 
administruoja sutartis: derina projekto pirkimų planus, tikrina įvykdytus projektų pirkimus, tikrina projektų mokėjimo 
prašymus, rengia ir tvirtina išlaidų deklaracijas, vykdo pažeidimų tyrimus ir patikras projektų vietoje (kaip numatyta 
LRV nutarime Nr. 528). Už priemonių administravimą ir gaunama Techninė parama (ES ir VB lėšos). 

2 245

1 629

1 671

1 772

1 682

474

50

75

69

1

2019*

2018

2017

2016

2015

2014

PAJAMOS, tūkst. Eur

Finansų tarpininko ir fondų valdytojo funkcijų atlikimas Kitos pajamos
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VIPA pajamas sudaro valdymo mokestis už valdomus fondų fondus/finansines priemones. 

Visų fondų ir finansinių priemonių įgyvendinimo sutartyse yra nustatyta, kad valdymo mokestis 

susideda iš bazinio ir veiklos rezultatais grįsto valdymo mokesčio dalių. Veiklos rezultatais grįsto 

valdymo mokesčio dalis apskaičiuojama įvertinant fondų įgyvendinimo rezultatus, pvz. lėšų 

išmokėjimą investicijoms, projektų rezultatų pasiekimą ir pan. Veiklos rezultatais grįsto valdymo 

mokesčio dalis lemia pajamų dinamiką, todėl siekiant palaikyti tokį patį arba nemažėjantį pajamų 

lygį, VIPA ypatingą dėmesį skiria lėšų išmokėjimui projektams, atsižvelgdama į projektų 

įgyvendinimo procesus ir sezoniškumą.  

Didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos, gaunamos už Daugiabučių namų modernizavimo 

fondo valdymą, todėl šio fondo išmokėjimų investicijoms dinamika lėmė ir pajamų svyravimus 

2015-2018 metais: 2015-2016 m. stipriai augo išmokėjimai daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) ir aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo 

(modernizavimo) projektams. 2017-2018 m. buvo formuojamas naujas daugiabučių namų 

modernizavimo projektų srautas (kadangi 2017 m. gegužę pasirašyta sutartis su Europos plėtros ir 

rekonstrukcijos banku) ir išmokėjimai ženkliai sumažėjo (2017 m. buvo išmokėta tik 5 mln. Eur). 

Tai lėmė 5,73 proc. 2017 m. ir 2,5 proc. 2018 m. pajamų mažėjimą. 

Pelningumo rodikliai per paskutinius trejus metus mažėjo (žr. grynojo pelno bei EBITDA 

rodiklių grafikus žemiau), grynasis pelningumas sumažėjo nuo 24 proc. 2016 m. iki 4 proc. 2018 m. 

Pelningumo rodiklių sumažėjimą lėmė tai, kad VIPA aktyviai ėmėsi naujų iniciatyvų (Komanditinės 

ūkinės bendrijos „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ įsteigimas, Savivaldybių pastatų, 

Kultūros paveldo, Vandentvarkos fondų steigimas, lėšų pritraukimas DNMF papildomam 

finansavimui – Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paskola, Valstybės perskolinamos paskola 

ir kt.), augo darbuotojų skaičius (nuo 38 darbuotojų 2016 m. iki 51 darbuotojo 2018 m.). Natūralus 

naujų finansinių priemonių įgyvendinimo ciklas lemia, kad finansinės priemonės sukūrimo 

pradžioje patiriamos didelės sąnaudos, o pajamos materializuojasi po mažiausiai 2-3 metų. Per 

šios strategijos įgyvendinimo laikotarpį planuojama didinti išmokėjimų srautus pagal 

įgyvendinamas veiklas: Energijos efektyvumo fondas (ENEF), Vandentvarkos fondas (VF), Kultūros 

paveldo fondas (KPF), Savivaldybių pastatų fondas (SPF), Komanditinės ūkinės bendrijos „Energijos 

efektyvumo finansavimo platforma“ (KŪB). Informacija apie planuojamus įgyvendinti veiksmus 

pateikta lentelėje Nr. 8.  

 VIPA dirba pelningai ir moka dividendus akcininkui (valstybei). Planuojama, kad VIPA veikla 

bus pelninga ir ateityje. 

 

 

259
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2019*

2018

2017

2016

2015

2014
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Paveikslas 2.VIPA pagrindiniai finansiniai pelningumo rodikliai 2014-201 m.  
 
* prognozuojami 2019 m. rodikliai  

 

 

1.3. VIPA VALDYMAS 

 

VIPA valdymo organai: 

➢ Visuotinis akcininkų susirinkimas; 

➢ Stebėtojų taryba; 

➢ Valdyba; 

➢ Generalinis direktorius.  

 

VIPA valdymas vykdomas dviem lygiais – stebėtojų tarybos, kuri atlieka priežiūros ir kontrolės 

funkcijas ir valdybos, kuri atlieka sprendimų priėmimo funkcijas. Toks funkcijų pasiskirstymas 

atitinka tarptautinius ir nacionalinius korporatyvinio valdymo principus Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) bei Baltic Institute of Corporate Governance 

(BICG) rekomendacijas Lietuvai dėl valstybės valdomų įmonių savarankiškumo, skaidrumo ir 

efektyvumo didinimo. Patvirtinta VIPA valdymo organų struktūra ir sudėtis užtikrina tinkamą 

organizacinę ir valdymo struktūrą, vidaus veiklos procesus, veiksmingą rizikos valdymo sistemą, 

atitinkančią VIPA vykdomos veiklos specifiką, mastą ir paskirtį. Vadovaujantis VIPA veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų ir priežiūros institucijos taikomų reikalavimų nuostatas dėl organų 

narių atrankos, skyrimo ir atleidimo yra užtikrinama, kad atrenkant narius yra vertinama jų 

patirtis, kvalifikacija ir reputacija. Valdymo organų veikla reglamentuota VIPA vidaus 

dokumentuose, už veiklos rezultatus atsiskaitoma narių veiklos ir rezultatų įvertinimo ataskaitose.  

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias VIPA valdymo organas. Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos (kaip vienintelio akcininko) priimti raštiški sprendimai prilyginami 

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.  

Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurį sudaro 

5 (penki) nariai iš kurių 3 nariai nepriklausomi nariai. Stebėtojų tarybą 4 metų laikotarpiui renka 

visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį išsirenka iš 

savo narių. 

 

 

505

155

373

574

820

221

2019*

2018
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2015

2014

EBITDA, tūkst. Eur
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Lentelė 2. VIPA stebėtojų taryba 

Vardas, pavardė Darbovietė 
Kadencijos 

pradžia 

Arūnas Čiulada 
UAB „Synergy Finance“ direktorius 

(nepriklausomas narys) 
2017 04 12 

Lina Liubauskaitė 

LR Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės 

vadovė  

 

2017 04 12 

Raimondas 

Rapkevičius 

UAB „Alna“ direktorius 

Bankas „ARVAND“ stebėtojų tarybos pirmininkas. 

(nepriklausomas narys) 

2018 08 03  

Raimonda Eidžiūnė 
LR Finansų ministerijos Investicijų departamento 

vyresnioji patarėja 
2018 12 03 

Vaidotas Dirmeikis 
AB „Lietuvos geležinkeliai“ finansų valdymo skyriaus 

vadovas (nepriklausomas narys) 
2019 10 30 

 

Stebėtojų taryba užtikrina bendrovės ir akcininkų interesų atstovavimą, atskaitomybę 
akcininkui, objektyvią bei nešališką VIPA veiklos ir jos valdymo organų priežiūrą ir rekomendacijų 
teikimą.  

 

VIPA stebėtojų tarybos pagrindinės funkcijos: 

➢ svarsto ir tvirtina veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją veiklos strategijos 
įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui; 

➢ renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, 
stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinkami eiti pareigas; 

➢ svarsto generalinio direktoriaus teikiamą kandidato, kuris užimtų vidaus audito 
tarnybos vadovo arba vidaus auditoriaus, kai nesteigiama vidaus audito tarnyba, pareigas, 
kandidatūrą ir jai pritaria;  

➢  prižiūri valdybos ir generalinio direktoriaus bei jo pavaduotojų veiklą; 
➢  pateikia Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir (arba) pasiūlymus dėl Bendrovės 

veiklos strategijos projekto ir planuojamų pasiekti strateginio laikotarpio veiklos rodiklių; 
➢ pateikia Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų 

už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių 
finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;  

➢  teikia siūlymus valdybai ir generaliniam direktoriui atšaukti jų sprendimus, kurie 
prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar Visuotinio susirinkimo 
sprendimams. 

➢ Valdybos teikimu vertina ir teikia pasiūlymus Bendrovės politikų projektams vidaus 
kontrolės, rizikų valdymo, pagrindinėse atitikties reguliavimo srityse. 

 

Bendrovės valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 4 (keturi) 

nariai, 2019 m. pabaigoje buvo atrinkti 3 (trys) nariai. Valdybą 4 metų laikotarpiui renka stebėtojų 

taryba. Valdyba iš savo narių išsirenka valdybos pirmininką. 

 

Lentelė 3. VIPA valdybos nariai 

Vardas, pavardė Darbovietė 
Kadencijos 

pradžia 

Gvidas Dargužas  
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros generalinis 

direktorius  
2017 04 24 

Kristina Vaskelienė 
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros generalinio 

direktoriaus pavaduotoja 
2018 04 06 



2020-2023 VIPA STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS  

 

10 
 

Raimonda Lauraitytė 
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros Finansų 

valdymo skyriaus vadovė 
2017 04 24 

 

Valdyba užtikrina bendrovės strategijos įgyvendinimą, tinkamą bendrovės valdyseną, 
atsižvelgiant į akcininko interesus, laikymąsi įstatymų ir Bendrovės vidaus politikos nuostatų, 
nustato atitinkamas rizikos valdymo ir kontrolės priemones. 

 

VIPA valdybos pagrindinės funkcijos: 

➢  Valdyba svarsto ir tvirtina: 
➢  Bendrovės metinį pranešimą; 
➢  Bendrovės tarpinį pranešimą; 
➢  Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes; 
➢  pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka; 
➢  Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus. 
➢ Bendrovės politikas vidaus kontrolės, rizikų valdymo, pagrindinėse atitikties 

reguliavimo srityse. 
➢  Valdyba priima šiuos sprendimus: 
➢ nustato Bendrovės generalinio direktoriaus atrankos konkurso tvarką, renka ir atšaukia 

Bendrovės generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą (gavus akcininko pritarimą/sprendimą), 
kitas darbo sutarčių sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas; 

➢ sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; 
➢ sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes ar nutraukti jų veiklą, skirti ir 

atšaukti jų vadovus; 
➢ sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena 

dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai 
kiekvienai sandorio rūšiai);  

➢ sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena 
dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių 
suma); 

➢ sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 (viena 
dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; 

➢ sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) 
Bendrovės įstatinio kapitalo; 

➢ kitus valdybos kompetencijai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus ar Visuotinio 
susirinkimo sprendimais priskirtus sprendimus.  

 
VIPA generalinis direktorius, kuris atlieka ir valdybos nario funkcijas, yra atsakingas už 

kasdieninės veiklos organizavimą, vidaus valdymą, vidaus kontrolės ir rizikų valdymo priemonių 
diegimą ir palaikymą, darbuotojų priėmimą bei kitų funkcijų, susijusių su kasdieniniais veiklos 
klausimais, įgyvendinimą. 
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VIPA ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 
 

VIPA organizacinė struktūra suformuota ir patvirtinta atsižvelgiant į NPĮ veiklą ir jai keliamus 

reikalavimus. Esama struktūra leidžia užtikrinti funkcijų atskyrimą ir vertikalius bei horizontalius 

atsakomybės lygius, veiksmingą rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemos palaikymą. VIPA 

organizacinę struktūrą sudaro tokie struktūriniai vienetai/pareigybės: vidaus auditorius, kurio 

pareigybės nepriklausomumas užtikrinamas numatant jo pavaldumą tiesiogiai stebėtojų tarybai, 

patarėjas (rizikos valdymo ekspertas), pavaldus tiesiogiai generaliniam direktoriui, generalinio 

direktoriaus pavaduotojai, kurių atsakomybė aiškiai suskirstyta pagal administruojamas sritis, 8 

(aštuoni skyriai), suskirstyti pagal jiems pavestų vykdyti funkcijų sritis: 

• finansinių priemonių ir paslaugų sukūrimas, įgyvendinimas ir administravimas;  

• rizikos valdymo ir kontrolės įgyvendinimas; 

• finansų valdymas, planavimas, stebėsena; 

• vidaus administravimas, kuris apima kolegialios valdysenos, veiklos planavimo ir vykdymo 

priežiūros koordinavimą, personalo valdymą, pirkimų vykdymą, komunikaciją/viešinimą, juridinių 

dokumentų valdymą, atitikties teisės aktams priežiūrą ir biuro administravimą.  

   

 

 
Paveikslas 3.VIPA organizacinė struktūra 2019 m. pabaigoje  

 

Ateinančiu strateginiu laikotarpiu numatomi organizacinės struktūros pakeitimai, leisiantys 

efektyviau organizuoti veiklą ir išpildyti finansų įstaigai Lietuvos banko keliamus reikalavimus, 

OECD gerojo valdymo principus, kitų šalių NPĮ gerąją patirtį, EK atitikties vertinimo (pillar 

assessment) reikalavimus. 

VIPA šiuo metu dirba 53 darbuotojai, tačiau augant veiklos apimtims ir siekiant pilnai atitikti 

taikomus reikalavimus, numatoma stiprinti esamas kompetencijas, o papildomi žmogiškieji 

ištekliai bus pasitelkti rizikos valdymo srityje, siekiant ją stiprinti bei išlaikyti funkcijų atskirtį. 

Numatyta struktūrą papildyti informacinių sistemų vystytojo ir projektų valdymo bei marketingo, 

iždo ekspertų pareigybėmis ir kompetencijomis.  
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1.4. PAGRINDINĖ VIPA VEIKLA 

 
Pagrindinės VIPA veiklos kryptys: 

1. VIPA įgyvendina įvairių finansinių 

šaltinių lėšomis finansuojamas 

skatinamąsias finansines 

priemones. Jas įgyvendina 

tiesiogiai, per finansinius 

tarpininkus, investicines platformas 

ar kitais būdais;  

2. VIPA formuoja finansiškai gyvybingų 

projektų srautą. Tai VIPA vykdo ne 

tik konsultuodama projektų 

vykdytojus, bet ir teikdama 

pasiūlymus ir ekspertinę pagalbą 

institucijoms ir įstaigoms, 

inicijuodama investicinės aplinkos 

gerinimo veiksmus; 

3. VIPA pritraukia privačias lėšas 

projektams finansuoti srityse, 

kuriose finansavimas rinkos 

sąlygomis yra nepakankamas ir (ar) neoptimalus; 

4. VIPA teikia dotacijas ir subsidijas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtus 

sprendimus dėl valstybės lėšų investavimo sričių.  

 
Vykdydama šias veiklas VIPA atsižvelgia į Vyriausybės ir ministerijų prioritetus, analizuoja 

rinką ir siūlo finansines priemones viešojo intereso srityse, kuriose pasireiškia ilgalaikio 

finansavimo poreikis.  

Iki 2019 m. pabaigos VIPA valdė 5 fondus pagal fondų valdymo sutartis, 1 investicinę 

platformą veikdama kaip komanditorius, įgyvendino 3 grąžinamosios subsidijos ir 1 dotacijų 

priemones bei įgyvendino 2 priemones veikdama kaip finansinis tarpininkas.  

Bendra per visas šias priemones sutelkta lėšų suma siekia 592 mln. Eur (Paveikslas 4) – 2,5 

karto daugiau lyginant su 2016 m. pabaigoje sutelkta lėšų suma. Informacija apie šių priemonių 

įgyvendinimo statusą pateikta lentelėje Nr. 4.  

 

 
  

Paveikslas 4.VIPA finansinėse priemonėse sutelktų lėšų augimas 2016-2019 m., mln. EUR 

235

314

520

592

SUTELKTŲ LĖŠŲ AUGIMAS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS 
FINANSAVIMUI 2016-2019 m., mln. EUR

2019 m. 2018 m. 2017 m. 2016 m.
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VIPA SUTELKTOS LĖŠOS PAGAL PRIEMONES, MLN. EUR 

 

 
Paveikslas 5. VIPA finansinės priemonės 2019 m., mln. EUR 

 

Reikšminga VIPA veiklos dalis yra privačių lėšų pritraukimas, kurią VIPA aktyviai pradėjo 

vykdyti 2016 metais, plėtodama partnerystę nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Iki 2019 m. pabaigos 

pritrauktomis privačiomis lėšomis finansuojama vis daugiau ir įvairesnių viešosios infrastruktūros 

projektų: 

• Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko lėšomis finansuojama 150 daugiabučių namų 

modernizavimo projektų; 

• žaliųjų obligacijų5 emisijos lėšomis numatoma finansuoti ~ 200 daugiabučių namų 

modernizavimo projektų;  

• pasirašyta sutartis su LR Finansų ministerija dėl 100 mln. Eur paskolos6, kurios lėšos 

bus skirtos ~ 300 daugiabučių namų modernizavimo projektams finansuoti;  

• VIPA kartu su AB Energijos skirstymo operatoriumi (ESO) įsteigė Energijos efektyvumo 

finansavimo platformą, skirtą finansuoti įvairius energijos efektyvumo didinimo 

projektus;  

• Europos investicijų banko lėšos pritrauktos į Energijos efektyvumo finansavimo 

platformą; 

• AB Šiaulių bankas – atrinktas finansinės priemonės valdytojas – per Savivaldybių 

pastatų fondą (SPF) nuosavomis lėšomis (20 mln. Eur) papildomai prisideda prie 

savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo projektų finansavimo. 

 
5 2018 m. balandžio mėnesį LR finansų ministerija išleido žaliųjų obligacijų emisiją, o šias lėšas perskolino VIPA 
daugiabučių namų projektų finansavimui.  
6 Paskolą LR finansų ministerijai suteikė Europos Tarybos vystymo bankas, šios lėšos perskolintos VIPA daugiabučių namų 
projektų finansavimui.  
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Pritrauktų privačių lėšų suma iki 2019 m. pabaigos su partneriais sudarė 274 mln. Eur 

(Paveikslas 6).  

 

 
 

 

Paveikslas 6. VIPA pritrauktų privačių lėšų augimas 2017-2019 m., mln. EUR 
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PRITRAUKTŲ PRIVAČIŲ LĖŠŲ AUGIMAS 2017-2019 m., mln. EUR



 

 

4 lentelėje pateikta informacija apie VIPA įgyvendinamų priemonių statusą 2019 m. pabaigoje, analizuojami pagrindiniai priemonių 

įgyvendinimo iššūkiai. Pagrindiniai šių priemonių įgyvendinimo akcentai ir jų įgyvendinimo planas 2020-2023 m. strateginiu laikotarpiu yra aptarti 

lentelėje Nr. 8. 

  

Lentelė 4. VIPA finansinių priemonių įgyvendinimo statusas 2019 m. pabaigoje 

SEKTORIUS/ 
PRIEMONĖ  

ĮSTEIGIMO METAI 
 

LĖŠOS, MLN. EUR 
LĖŠŲ INVESTAVIMAS, 

MLN. EUR 
ĮGYVENDINIMO STATUSAS IR IŠŠŪKIAI 

Daugiabučių namų 
modernizavimas 
 

• Daugiabučių namų 
modernizavimo 
fondas (DNMF) (2015) 

• Daugiabučių namų 
modernizavimo 
projektų finansavimas 
per JESSICA 
Kontroliuojantįjį 
fondą (finansinio 
tarpininko sutartis su 
EIB) (2013) 

DNMF 
 
 
Viešos: 80 
Privačios: 218 (50+68+100) 

DNMF 
 
 
Pasirašyta paskolų 
sutarčių: 163 
Išmokėta: 128 

2019 m. pabaigoje VIPA turi suformuotą projektų srautą už 141 mln. EUR, 
kuriam finansuoti siekia pritraukti privačias lėšas.  
Teisinio reglamentavimo kaita sąlygoja nuolatinį vidinių procedūrų 
atnaujinimą bei apsunkina projektų administravimą.  
Projektams paskolos išduodamos iki 20 metų, privataus finansavimo lėšos 
gautos trumpesniam laikotarpiui, todėl VIPA proaktyviai valdo portfelį 
terminų skirtumams pašalinti. 
Projektų srautas nėra tolygus ir pasižymi sezoniškumu: skelbiami kvietimai 
teikti paraiškas vieną kartą per metus, todėl su projektų administravimu 
susiję darbai nepasiskirsto tolygiai, vienu metu reikia suvaldyti didžiulio 
kiekio paraiškų įvertinimą, tvirtinimą, paskolų sutarčių pasirašymą, 
išmokėjimų tikrinimą ir atlikimą.  
Neapspręstas ilgalaikis VIPA dalyvavimas ir dalyvavimo apimtis daugiabučių 
namų modernizavimo srityje. 
Specifinis paskolos produktas reikalauja didžiulių nestandartinių IT resursų 
aktyvų administravimo srityse.  

JESSICA 
 
Viešos: 30 

JESSICA 
 
Pasirašyta paskolų 
sutarčių: 30 
Išmokėta: 30 

Centrinės valdžios viešieji 
pastatai 
 

• Energijos 
efektyvumo 
fondas (2015) 

• Grąžinamoji 
subsidija, 

ENEF 
 
 
Viešos: 65 
Privačios: 0,8 

ENEF 
 
 
Pasirašyta paskolų 
sutarčių: 8,3 
Išmokėta: 4 

2014-2020 m. ES investicijų laikotarpiu pirmą kartą buvo sukurta finansinė 
priemonė didinti viešųjų pastatų energinį efektyvumą. Tai  nauja patirtis 
visiems Lietuvos viešiesiems subjektams ir pačiai VIPA.  
Įgyvendinant fondą susidurta su skirtingo lygmens iššūkiais. Dalis jų susiję su 
elgsenos ir motyvų ypatumais, dalis – su teisinėmis ir administracinėmis 
kliūtimis. Viešųjų pastatų valdytojų lėtas persiorientavimas nuo subsidijų 
prie paskolų finansavimo formos ir savininkiškumo stoka šiems projektams; 
itin prasta pastatų būklė diktuoja reikšmingą investicijų poreikį ir sąlygoja 
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SEKTORIUS/ 
PRIEMONĖ  

ĮSTEIGIMO METAI 
 

LĖŠOS, MLN. EUR 
LĖŠŲ INVESTAVIMAS, 

MLN. EUR 
ĮGYVENDINIMO STATUSAS IR IŠŠŪKIAI 

priemonės Nr. 
04.3.1-VIPA-V-101 
ir Nr. 04.3.1-VIPA-
T-113 

• Aukštųjų mokyklų 
ir profesinio 
mokymo įstaigų 
bendrabučių 
atnaujinimas per 
JESSICA 
Kontroliuojantįjį 
fondą (finansinio 
tarpininko sutartis 
su EIB) (2013) 

Grąžinamoji subsidija 
 
 
Viešos: 29 (16+13) 
 

Grąžinamoji subsidija 
 
 
Pasirašyta paskolų 
sutarčių: 4,4 
Išmokėta: 0,8 

ilgesnį nei 20 metų investicijų atsipirkimo laikotarpį; ETPT modelio 
įgyvendinimo sudėtingumas ir visų rinkos dalyvių nepatyrimas bei nepagrįsti 
lūkesčiai. 
Prasta ruošiamų dokumentų, ypač energetinių auditų, kokybė sąlygoja 
aukštus projektų administravimo kaštus, formuoja poreikį kiekvieną 
projektą individualiai tikslinti, teikti konsultacijas šių projektų savininkams. 
VIPA teikiant pasiūlymus ministerijoms buvo priimta daug teigiamą postūmį 
duodančių sprendimų: nustatyti įpareigojimai ministerijoms renovuoti 
nuosavybės teise valdomus pastatus, užtikrintas „vieno langelio“ principas, 
VIPA teikiant ir subsidiją techninei dokumentacijai paruošti, ir paskolą, ir 
grąžinamąją subsidiją.  
Pasiteisino VIPA iniciatyva orientuotis į kiekvieno kliento individualius 
poreikius ir gilinti žinias konkrečiuose sektoriuose (sėkmingiausi pavyzdžiai 
švietimo, vidaus reikalų sistemos įstaigų ir sveikatos apsaugos sektoriuose).  
Daugėjant sėkmės pavyzdžių VIPA stiprina produkto žinomumą ir pridėtinę 
vertę. Vis dėlto išlieka didelė rizika neinvestuoti visų ENEF lėšų iki 2023 m. 
pabaigos, todėl Energetikos ir Finansų ministerijos planuoja lėšų 
perskirstymą. 

JESSICA 
 
 
Viešos: 15 
 

JESSICA 
 
 
Pasirašyta paskolų 
sutarčių: 15 
Išmokėta: 15 

Gatvių apšvietimas 
 

• Energijos 
efektyvumo 
fondas (2015) 

Viešos: 14,5 
Privačios: 1,3 

Pasirašyta garantijų 
sutarčių: 0,64 

Pasirašyta 1 garantijos sutartis dėl Jonavos gatvių apšvietimo 
modernizavimo, projektas sėkmingai įgyvendintas. VIPA yra suteikusi 
įsipareigojimo raštus dar 5-iems savivaldybių projektams.  
Priemonės įgyvendinimo pradžią apsunkino inventorinių duomenų apie 
gatvių apšvietimo infrastruktūrą nebuvimas ir poreikis įteisinti faktinį ESO 
įrengtų atramų naudojimą.  
Siekdamos valdyti skolinimosi limitus, savivaldybės gatvių apšvietimo 
projektus siekė įgyvendinti VPSP būdu. Tačiau dėl kompetencijų, patirties 
VPSP srityje trūkumo, sutartys dėl gatvių apšvietimo VPSP būdu dar nėra 
sudarytos. Nuo projekto inicijavimo iki sutarties su privačiu partneriu 
sudarymu reikalingi mažiausia treji metai, todėl priemonės pradžioje 
startavę projektai tebėra partnerio atrankos etape.  
Planuojant projektus susidurta su projektų apimties valdymo iššūkiais: 
ženklus gatvių apšvietimo infrastruktūros nusidėvėjimas, infrastruktūros 
neatitikimas faktinei urbanistinei plėtrai lėmė tai, kad projektuose 
neapsiribota vien esamų šviestuvų keitimu, bet numatytas ir naujos 
infrastruktūros įrengimas. Tai sąlygoja didelį investicijų poreikį ir 
atitinkamai mažesnes savivaldybių finansines galimybes įgyvendinti 
projektus visa apimtimi.  
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SEKTORIUS/ 
PRIEMONĖ  

ĮSTEIGIMO METAI 
 

LĖŠOS, MLN. EUR 
LĖŠŲ INVESTAVIMAS, 

MLN. EUR 
ĮGYVENDINIMO STATUSAS IR IŠŠŪKIAI 

VIPA nėra suteiktas valstybės garantijos teikėjo statusas, todėl 
finansuotojams VIPA siūloma garantija visa apimtimi neužtikrina projektų 
finansavimo.  

Kultūros paveldo objektų 
aktualizavimas 
 

• Kultūros paveldo 
fondas (2017) 

Viešos: 5 
 

Pasirašyta paskolų 
sutarčių: 0,9 
Išmokėta: 0,5 

2019 m. pasirašytos 2 sutartys. Ši nedidelė, nišinė priemonė yra finansinė 
inovacija kultūros sektoriuje. Priemone skatinamas kultūros paveldo objektų 
valdytojų verslumas, siekiama, kad potencialūs pareiškėjai kūrybiškai ir 
naujoviškai įgyvendintų kultūros paveldo objektų aktualizavimą ir 
įveiklinimą. 
Dėl finansavimo istorijos trūkumo ir nedidelės apimties, finansinio 
tarpininko atranka užsitęsė. Sutartis su finansiniu tarpininku buvo pasirašyta 
tik atsisakius reikalavimo finansiniam tarpininkui prisidėti nuosavomis 
lėšomis.  
Užsitęsus finansinio tarpininko atrankai, finansinė priemonė nebuvo 
suderinta su subsidijų produktu (kuris buvo patvirtintas ir paskelbtas 
anksčiau), todėl tai lėmė mažesnį projektų srautą.  

Savivaldybių viešieji 
pastatai  
 

• Savivaldybių 
pastatų fondas 
(2017) 

Viešos: 17 
Privačios: 20 

Pasirašyta paskolų 
sutarčių: 2,4 
Išmokėta: 1,7 

Savivaldybių pastatų fondo išskirtinumas – asimetrinis rizikos pasidalijimas 
tarp finansinio tarpininko ir VIPA, t. y. yra leidžiamas pirmojo nuostolio 
prisiėmimas fondo lėšomis. Ši schema leidžia finansiniam tarpininkui ne tik 
prisidėti nuosavomis lėšomis (papildomai 20 mln. Eur), bet ir pasiūlyti 
konkurencingas sąlygas pareiškėjams. 
Ilgą laiką savivaldybės teigė, kad jas riboja skolinimosi tvarka ir taisyklės, 
tačiau LR finansų ministerija sudarė palankias sąlygas savivaldybėms 
įgyvendinti projektus: nuo 2016 m. yra teikiama savivaldybių dotacija 
nuosavo indėlio projektuose užtikrinimui, o 2019 m. sukurtos prielaidos 
įgyvendinti projektus, mažinančius sąnaudas arba didinančius pajamas, 
viršijant einamųjų metų skolinimosi limitą. Šie sprendimai įgalino 
savivaldybes planuoti projektus energijos efektyvumo srityje. Savivaldybių 
apklausos duomenimis 2020 metais planuojamų įgyvendinti projektų srautas 
sudaro 9,6 mln. Eur investicijų.  

Vandentvarka 
 

• Vandentvarkos 
fondas (2019) 

• Grąžinamoji 
subsidija, 
priemonė Nr. 

Vandentvarkos fondas 
 
 
Viešos: 30 
 

Vandentvarkos fondas 
 
 
Pasirašyta paskolų 
sutarčių: 0 
Išmokėta: 0 

Vandentvarkos fondas ir grąžinamosios subsidijos priemonė vandentvarkos 
sektoriuje yra naujausios, 2019 m. sukurtos ir VIPA pradėtos įgyvendinti 
priemonės. Šiomis priemonėmis LR aplinkos ministerija siekia, kad visose 
daugiau kaip 2 tūkst. gyventojų turinčiose aglomeracijose būtų įrengtos 
tinkamos miesto nuotekų surinkimo ir valymo sistemos, kaip to reikalaujama 
ES taisyklėse, nustatytose Direktyvoje dėl miesto nuotekų valymo (Tarybos 
direktyva 91/271/EEB).  



2020-2023 VIPA STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS  

 

18 
 

SEKTORIUS/ 
PRIEMONĖ  

ĮSTEIGIMO METAI 
 

LĖŠOS, MLN. EUR 
LĖŠŲ INVESTAVIMAS, 

MLN. EUR 
ĮGYVENDINIMO STATUSAS IR IŠŠŪKIAI 

05.3.2-VIPA-T-024 
(2019) 

Grąžinamoji subsidija 
 
 
Viešos: 22,5 
 

Grąžinamoji subsidija 
 
 
Pasirašyta paskolų 
sutarčių: 0 
Išmokėta: 0 

Pagrindiniai iššūkiai vandentvarkos sektoriuje yra susiję su įmonių finansiniu 
gyvybingumu bei LR aplinkos ministerijos įgyvendinama vandentvarkos 
sektoriaus reforma – ieškoma būdų paskatinti įmones apsijungti. 

Žalieji projektai įmonėse 
 

• KŪB (2019) 

 
Privačios: 22,5 

 
 

Pasirašyta paskolų 
sutarčių: 0 
Išmokėta: 0 

Įmonės – nauja VIPA klientų grupė, todėl reikalinga sukurti klientų bazę, 
identifikuoti naujus klientų pasiekimo kanalus. Be to, KŪB paslaugos yra 
siūlomos rinkos kaina, todėl siūlomų paslaugų kaina ne visiems klientams yra 
tinkama ir prieinama. 
KŪB investuotojų reikalaujama grąža, paskolų kaina sudaro ženklią dalį KŪB 
lėšomis teikiamų paskolų kainos, ir nėra galimybės to sumažinti.  
Visose finansinėse priemonėse projektų srautas įsibėgėja ganėtinai lėtai, o 
tai lemia, kad tam tikru laikotarpiu vienai paskolai tenkanti administracinių 
kaštų dalis yra gan aukšta. 
Vertinant įmonių teikiamus prioritetus įgyvendinamiems projektams, 
matyti, kad energijos taupymo sąmoningumas dar tik atsiranda. 

Gaminantys vartojai 
 

• KŪB (2019) 

Pasirašyta paskolų 
sutarčių: 0 
Išmokėta: 0 

Pirmasis KŪB produktas 2018 m. pabaigoje buvo skirtas gaminantiems 
vartotojams (gaminantis vartotojas tai fizinis ar juridinis asmuo, įsirengęs 
atsinaujinančių išteklių technologijų elektrinę jėgainę ir gaminantis elektrą 
savo reikmėms). Atsižvelgiant į tai, kad nei VIPA, nei KŪB neturi vartojimo 
kredito davėjo statuso, gaminančius vartotojus (t.y. fizinius asmenis) 
finansuoti buvo pasiūlyta per įmones (ESCO modelis). Toks produktas 
susidomėjimo nesulaukė, todėl buvo toliau nagrinėtos alternatyvos 
gaminančių produktų finansavimui.  
LR energetikos ministerija, keitusi teisinę aplinką, sudarė galimybes tapti 
nutolusiais gaminančiais vartotojais. Tai paskatino atsinaujinančių energijos 
išteklių parkų atsiradimą, vystytojų suaktyvėjimą. Dėl to VIPA 2019 m. 
pabaigoje atnaujino finansavimo teikimo tvarką, pagal kurią gali būti 
finansuojami ir atsinaujinančių energijos išteklių vystytojai.  
Ieškomi sprendimai finansuoti fizinius asmenis: vertinamos alternatyvos, 
nagrinėjamos galimybės finansuoti gaminančius vartotojus per tarpusavio 
skolinimo platformas.  
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SEKTORIUS/ 
PRIEMONĖ  

ĮSTEIGIMO METAI 
 

LĖŠOS, MLN. EUR 
LĖŠŲ INVESTAVIMAS, 

MLN. EUR 
ĮGYVENDINIMO STATUSAS IR IŠŠŪKIAI 

Savivaldybių dotacija 
(2016) 

Viešos: 44 
 

Pasirašyta paskolų 
sutarčių: 34 
Išmokėta: 21 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-
213 „Dėl Dotacijų savivaldybės skyrimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ patvirtinta savivaldybių dotacijų teikimo tvarka, savivaldybių 
dotacijų priemonę pavesta vykdyti VIPA. 
Savivaldybių dotacijų priemonė skirta savivaldybėms užtikrinti nuosavo 
indėlio prisidėjimą projektuose, įgyvendinamuose pagal Europos Sąjungos 
investicijų fondų lėšomis finansuojamas priemones.  
Ši priemonė yra labai populiari ir sėkmingai įgyvendinama, leidžia sumažinti 
savivaldybių skolinimąsi ir dėl to skatina skolintis projektų įgyvendinimui per 
finansines priemones. Jeigu savivaldybė, gavusi lėšų per dotacijos priemonę, 
neįgyvendina projektų per finansines priemones, gautas dotacijos lėšas 
privalo grąžinti, todėl VIPA stengiasi tą aiškiai komunikuoti savivaldybėms ir 
paskatinti dalyvauti finansinėse priemonėse.  
Numatyta, kad maksimali savivaldybių dotacijų sutarčių bendra suma, kurią 
VIPA gali sudaryti iki 2023 m. pabaigos, yra 44 mln. Eur. 2019 m. pabaigoje 
sutarčių sudaryta už 34 mln. Eur, todėl tikėtina, kad priemonei numatytos 
lėšos bus panaudotos anksčiau, nei iki 2023 m. pabaigos. 
 

 

 



 

 

2. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 

2.1. VIDAUS VEIKSNIŲ ANALIZĖ  

 

VIPA VERTĖS KŪRIMO GRANDINĖ 

 
VIPA vidaus veiksnių analizė yra atliekama remiantis VIPA vertės kūrimo grandine (žr. 

paveikslą Nr. 7). VIPA veiklos kūrimo grandinėje yra atspindėti pagrindiniai ir administraciniai 

veiklos procesai bei jų sudėtinės dalys ir (ar) etapai. Pagrindinių veiklos procesų įgyvendinimas ir 

nuolatinis tobulinimas bei sąveika su efektyviais administraciniais procesais užtikrina vertės 

kūrimą VIPA klientams.  

Pagrindinių ir administracinių veiklos procesų identifikavimas ir analizė leidžia įvardinti 

organizacijos stiprybes ir silpnybes, stiprinti orientaciją į rezultatus planuojant veiklas.  

 

Paveikslas 7. VIPA veiklos procesų žemėlapis 

 

PAGRINDINIAI VEIKLOS PROCESAI 
 

VIPA pagrindiniai procesai yra tampriai tarpusavyje susiję ir iš esmės apima finansinių 

priemonių kūrimą, jų pardavimą ir klientų aptarnavimą. Skirtingais VIPA raidos etapais buvo 

teikiamas prioritetas ne visiems, o tik tam tikriems pagrindiniams veiklos procesams, tačiau 2020-

2023 m. strateginiu laikotarpiu skiriamas dėmesys visiems pagrindiniams veiklos procesams. Tai 

padeda sustiprinti ir įtvirtinti VIPA identitetą klientų ir partnerių akyse ir užtikrinti VIPA pajamas. 

Žemiau pateikiami du svarbūs aspektai dėl VIPA pagrindinių veiklos procesų ir VIPA pajamų sąsajos.  

RINKODAROS 

KOMUNIKACJA 

 

• Rinkodaros 

strategijos 

sukūrimas 

• Rinkodaros 

biudžeto 

nustatymas 

• Rinkodaros 

strategijos ir vardo 

žinomumo 

didinimo veiksmų 

įgyvendinimas 

• Klientų ir partnerių 

apklausos 

atlikimas 

 

FINANSINIŲ 

PRIEMONIŲ 

KŪRIMO 

PROCESAS 

• Rinkos poreikių ir 

nepakankamumo 

analizė 

• Produktų ir 

paslaugų sąlygų 

kūrimas  

• Bendradarbiavimas 

su nacionaliniais ir 

tarptautiniais 

partneriais 

• Projektų srauto 

identifikavimas 

• Finansinių 

priemonių 

monitoringas 

 

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ 

 TEIKIMO VALDYMAS 

• Finansinių priemonių administravimas 

• Gautų finansavimo paraiškų vertinimas 

• Fondų administravimas, mokėjimų 

į fondą užtikrinimas  

 

FINANSINIŲ 

PRIEMONIŲ 

PARDAVIMAS 

 

• Finansinių 

priemonių  

pardavimo plano 

prognozių 

parengimas 

• Finansinių 

priemonių 

pardavimas 

tiesiogiai per 

finansinius 

tarpininkus 

• Pardavimų 

monitoringas 

 
 

 

KLIENTŲ 

APTARNAVIMAS 

 

• Klientų siekiančių 

gauti finansavimą 

konsultavimas 

• Subjektų valdančių 

fondus konsultavimas 

dėl galimybių 

panaudoti finansines 

priemones  

• FP tarpininkų 

konsultavimas  

• Klientų aptarnavimo ir 

pasitenkinimo 

įvertinimas 
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VIPA INFRASTRUKTŪRA, ADMINISTRAVIMAS, FINANSAI:  

• Veiklos planavimas ir atskaitomybė •Finansinių išteklių valdymas 

• Kokybės užtikrinimas ir rizikos valdymas •Teisinės aplinkos valdymas 

• Atitikties reikalavimų išpildymas 

 

 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

• Organizacinės struktūros vystymas                                                 • Veiklos vertinimas ir atlygio sistema 

• Kvalifikacijos kėlimas ir naujų išteklių pritraukimas                      • Svarbiausių pareigybių pakeičiamumo užtikrinimas  

 TECHNOLOGIJŲ VALDYMAS  

• IT sistemos strategijos sukūrimas, įgyvendinimas ir palaikymas 

• Informacijos sklaida tinklapyje bei kitais viešojo sektoriaus kanalais 

 PIRKIMAI 

• Prekių ir paslaugų įsigijimo planavimas ir valdymas 
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PRIVAČIŲ INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS 

• Partnerių paieška ir bendradarbiavimo galimybių įvertinimas      • Detalus patikrinimas (due diligence) 

• Sąlygų suderinimas ir derybos                                                       • Sutarčių pasirašymas ir įgyvendinimas  
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Pagrindiniai VIPA veiklos procesai yra įgyvendinami būtent tokia seka, kokia nurodyta VIPA 

veiklos procesų žemėlapyje (paveikslas Nr. 7). Tai reiškia, kad kiekvienas iš procesų stipriai 

priklauso nuo ankstesniojo proceso pasiektų rezultatų, pavyzdžiui, rinkodaros komunikacijos 

kokybė ir efektyvumas daro tiesioginę įtaką finansinių priemonių pardavimo rezultatams. Tokia 

pagrindinių procesų sąveika ir seka lemia, kad VIPA pajamos iš pagrindinės veiklos materializuojasi 

paskutiniame pagrindinių procesų etape ir šiuos rezultatus lemia visi ankstesnieji procesai.  

Antrasis aspektas, kurį svarbu paminėti vertinant sąsają tarp pagrindinių procesų ir pajamų, 

yra trukmė. Finansinė priemonė yra finansinė paslauga, specifinė tuo, kad yra skirta apibrėžtam 

klientų segmentui tam tikroms investicijoms. Iš VIPA praktikos kuriant finansines priemones 

matyti, kad „Finansinių priemonių kūrimo“ procesas paprastai užtrunka iki vienerių metų, 

„Rinkodaros komunikacija“ ir „Finansinių priemonių pardavimas“ – nuo 6 mėnesių iki vienerių metų 

Šios įvardintos procesų trukmės – tai laikas, reikalingas tik minimaliam įdirbiui, siekiant pereiti į 

kitą procesą, tačiau tai nereiškia, kad pirmieji trys procesai yra užbaigiami ir nebevykdomi. 

Apibendrinant, nauja finansinė priemonė VIPA pajamas pradeda generuoti vidutiniškai po dvejų 

metų nuo jos kūrimo pradžios.  

Pagrindiniai veiklos procesai ir įvardinti jų įgyvendinimo aspektai leidžia realistiškai 

prognozuoti rezultatų pasiekimą ir apimtis, taip pat sudėlioti aiškius prioritetus kiekvienai iš 

įgyvendinamų finansinių priemonių. Ši informacija yra būtina strateginio planavimo ir įgyvendinimo 

veikloms.  

 

ADMINISTRACINIAI VEIKLOS PROCESAI 
 
Pagrindinė VIPA veikla neatsiejama nuo administracinių veiklos procesų, apimančių 

infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių, technologijų, finansų, pirkimų valdymą, taip pat privačių lėšų 

pritraukimą. Administraciniai procesai užtikrina efektyvų įmonės valdymą ir funkcionavimą bei 

prisideda prie tinkamo pagrindinių veiklos procesų įgyvendinimo: 

➢ korporatyvinis valdymas, atitinkantis gerojo valdymo principus, stebėtojų taryboje 

daugiau nei 50% narių yra nepriklausomi ir jų profesinė patirtis skirtingose srityse teikia VIPA 

valdymui profesionalią pagalbą. Valdymo ir priežiūros organai tinkamai atlieka jai pavestas 

funkcijas, išankstinį strateginį planavimą, įgyvendinamų veiklų, siektinų strateginių rodiklių 

vykdymo priežiūrą, finansų valdymo, rizikų valdymo, atlikto audito, atitikties reikalavimų 

išpildymo stebėseną ir teikia rekomendacijas pagal atsakingas kompetencijų sritis. Pagal sudarytą 

metinį svarstomų klausimų planą periodiškai vykdome stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžius. 

Tokiu būdu užtikriname skaidrų ir efektyvų VIPA valdymą, kompleksiškai prižiūrime visas veiklos 

sritis. Tačiau tam tikri svarstomi klausimai dubliuojasi, todėl susiduriame su padidinta kontrole ir 

papildoma administracine našta, ateityje sieksime proporcingo funkcijų pasidalijimo; 

➢ finansinė apskaita vedama vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais, o 

valdomų kontroliuojančių fondų ir fondų fondų apskaita atliekama vadovaujantis Viešojo 

sektoriaus apskaitos standartais7. Vykdome finansinių rodiklių stebėseną, analizuojama dinamika 

siekiant išlaikyti finansinį stabilumą. Analitinė apskaita nėra pilnai automatizuota, todėl padidėja 

laiko sąnaudos ir atsiranda žmogiškojo faktoriaus klaidų tikimybė; 

➢ rizikos identifikavimo ir valdymo sistema apima kredito, likvidumo ir operacinės rizikos 

stebėjimą, identifikavimą ir valdymą svarbiausiuose agentūros veiklos ir administraciniuose 

procesuose, yra integrali vidaus kontrolės dalis, kurios tikslas išsaugoti kuriamą vertę, bei 

sumažinti galimus nuostolius; 

➢ privačių investicijų pritraukimo procesas turi didelę sąsają su finansinių priemonių 

pardavimo ir valdymo pagrindiniais procesais, kadangi privačių lėšų pritraukimo pagrindas – 

 
7 Fondų fondai veiklą vykdo kaip atskiri juridiniai subjektai apskaitos prasme.  
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suformuotas projektų srautas arba sudarytos sąlygos, kad projektų srautas būtų suformuotas 

artimiausiu metu. Siekiant išlaikyti šią gerąją praktiką, siekiama su privačiais investuotojais 

derėtis turint kuo daugiau duomenų apie projektus. Tai leidžia paspartinti lėšų pritraukimo 

procesus (sąlygų suderinamumo ir derybų, detalaus patikrinimo). Papildomai paminėtina, kad 

atliepiant akcininko lūkesčius, siekiama identifikuoti kuo daugiau rinkoje prieinamų finansavimo 

šaltinių ir juos objektyviai įvertinti remiantis tam tikrais kriterijais, siekiant, kad būtų pasirinktas 

objektyviai efektyviausias ir tinkamiausias būdas bei šaltinis; 

➢ organizacinė struktūra tvirtinama ir papildomi žmogiškieji ištekliai formuojami pagal 

VIPA veiklos sritis ir plėtros planus. Organizacinės struktūros pakeitimus tvirtina VIPA valdyba, 

gavusi stebėtojų tarybos pritarimą. Atrenkant darbuotojus, visapusiškai vertinamos jų 

kompetencijos, įgytos žinios, darbo patirtis, profesiniai įgūdžiai, požiūris, motyvacija, asmeninių 

savybių visuma bei dalykinės kompetencijos. Atrinkti darbuotojai supažindinami su VIPA vizija, 

misija, tikslais, vertybėmis, strateginiais tikslais, suformuojant vienodą personalo suvokimą apie 

asmeninių darbo rezultatų įtaką organizacijos rodiklių pasiekimui. Organizuojami nuolatiniai darbų 

aptarimai, iškilusios problemos analizuojamos komandoje, taip didinant darbuotojų įsitraukimą. 

Darbuotojų motyvavimas susietas su įmonės veiklos rezultatais. Įdiegta dviejų dalių atlygio 

sistema: pastoviosios ir kintamos dalies, priklausančios nuo organizacijos, skyriaus ir asmeninių 

veiklos rezultatų) mėnesinės darbo užmokesčio dalies nustatymui. Atlygio sistemoje numatytos ir 

kitos motyvacinės priemonės. Sudaromas metinis mokymų planas, sudarant patrauklias sąlygas 

visiems darbuotojams nuolat tobulėti ir gilinti bei plėsti turimas kompetencijas. Ugdomos 

reikalingos kompetencijos ir užtikrinamas svarbiausių pareigybių pakeičiamumas. VIPA veiklos 

sritis darbo rinkoje patraukli, tačiau nėra lengvai suprantama ir dažnai reikalingi darbuotojai su 

specifinėmis žiniomis, kurių pasirinkimas darbo rinkoje mažas arba jo visai nėra, dažnu atveju 

nesutampa ir finansinės galimybės. VIPA žmogiškųjų išteklių valdymą atlieka vadovaujantis šiais 

principais: investuojame lėšas į darbuotojų profesinių kompetencijų ugdymą, sudarome 

patrauklias darbo sąlygas ir aprūpiname reikalingomis priemonėmis, skatiname dalyvauti 

tarptautiniuose projektuose ir dalintis gerąją tarptautine tarpinstitucine praktika. Atlikdami 

strateginį planavimą, įvertiname žmogiškųjų išteklių statusą ir svarbą organizacijai. Tinkamas 

žmogiškųjų išteklių valdymas padeda organizacijai veikti sėkmingai, didinti darbuotojų darbo 

našumą ir siekti organizacijos tikslų; 

➢ informacinių technologijų valdymą atliekame siekiant optimizuoti VIPA pagrindinius 

procesus ir gerinti darbo kokybę, mažinti išteklių išnaudojimą. Užtikriname, kad visa VIPA 

programinė ir kompiuterinė įranga nuolatos būtų atnaujinama, prižiūrima, iškilę nesklandumai 

būtų sprendžiami nedelsiant ir pagrindinė veikla vyktų sklandžiai. Kompiuterinės ir programinės 

įrangos priežiūrą vykdome pasitelkdami išorinius resursus. Didžioji dalis darbuotojų vykdomų 

funkcijų automatizuojama vienodinant (kiek tai įmanoma) vykdomų procesų etapus, kuriant 

įrankius užtikrinti turimų duomenų ir dokumentų apskaitą, apsaugą ir kaupimą, taip pat darbo 

efektyvumo didinimą. Įdiegta personalo valdymo programa, skirta automatizuojanti personalo 

valdymo procesus/dokumentus,  įdiegta dokumentų valdymo sistema, skirta sumažinusi popierinių 

dokumentų kiekį, kaštus bei optimizuojanti archyvavimo procesus, viešųjų pirkimų atlikimo 

programa, kurioje atliekamas planavimas, vykdymas ir žurnalas (sutarčių registras). Diegiama ir 

tobulinama paskolų ir garantijų administravimo informacinė sistema „VIPA IS“, skirta efektyviau 

administruoti projektų portfelį. 
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2.2. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 

PAGRINDAS FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PLĖTOJIMUI 
 

Reguliariai atliekami sektorių vertinimai8 vis pakartotinai patvirtina prielaidą, jog 

investicijų poreikis gerokai viršija investicijų pasiūlą, t.y. prieinamų investicijų apimtys nėra 

pakankamos strateginiuose dokumentuose nustatytų tikslų pasiekimui. Komerciniai bankai 

Lietuvoje yra vengiantys rizikos, labai selektyvūs finansuojant investicinius projektus. Tuo tarpu 

tarptautinėms finansų įstaigoms Lietuvos rinka yra per maža pavienių projektų finansavimui. 

Tarptautiniai bankai domisi didesniais nei 50 mln. Eur investicijų projektais, tokių projektų šalyje 

nėra daug, todėl tokioms institucijoms pritraukti reikalingas nacionalinis partneris.  

Finansinės priemonės vertintinos kaip viena iš alternatyvų siekiant padidinti investicijų 

pasiūlą pritraukiant privačius investuotojus ar tarptautines finansų įstaigas. Be to, finansinės 

priemonės leidžia efektyviau naudoti viešuosius išteklius, o projektų vykdytojams sukuria 

papildomą paskatą investuoti tikslingai. Dinamiškos ir į inovacijas orientuotos ES politikos 

kontekste, finansinių priemonių panaudojimas viešajame sektoriuje laikytinas strategiškai svarbia 

priemone, kuria skatinamas ilgalaikis tvarus ES regionų augimas bei efektyvus lėšų panaudojimas.  

Finansinės priemonės: 

➢ padidina viešųjų investicijų projektų finansavimo galimybes, 
➢ išvengia ES fondams būdingo trumpalaikiškumo, 
➢ užtikrina lėšų prieinamumą ir pasibaigus išlaidų tinkamumo laikotarpiams, 
➢ palengvina projektų įgyvendinimą neapribojant per daug detaliais išlaidų 

tinkamumo reikalavimais,  
➢ padeda palaikyti tolygų investicijų lygį esant ekonomikos cikliškumui, 
➢ sumažina viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų finansavimo išlaidas, 
➢ kuria ir tobulina kompetencijas ir patirtį Lietuvoje. 

 

VIPA KONKURENCINĖS APLINKOS ANALIZĖ 
 

VIPA veikla skirta užpildyti rinkoje esantį investicijų finansavimo paslaugų ir produktų 

trūkumą.  

VIPA nekonkuruoja su rinkos dalyviais (bankais, finansų įstaigomis, rizikos kapitalo valdymo 

įmonėmis, kt.), netgi atvirkščiai - sudaro palankesnes sąlygas investicijoms į tas sritis, kur 

finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas ar susidaro neoptimalios finansavimo situacijos. 

Vykdydama skatinamojo finansavimo veiklą VIPA siekia papildomumo kartu su kitomis NPĮ (UAB 

„Investicijų ir verslo garantijos“ ir uždaroji akcinė bendrovė Žemės ūkio paskolų garantijų fondas). 

Pavykus finansavimo trūkumą pašalinti konkrečiame sektoriuje, VIPA baigia savo veiklą jame ir 

pastangas sukoncentruoja į kitus sektorius ir sritis.  

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją konkurencinės aplinkos analizė pagal Porterio 

penkių konkurencinių įtakų modelį neatliekama. 

 

PESTAT ANALIZĖ 
 

Sėkmingam VIPA funkcijų vykdymui ir tikslų pasiekimui įtaką daro politiniai/teisiniai, 

ekonominiai, socialiniai, technologiniai ir aplinkosauginiai veiksniai. PESTAT analizė, orientuota į 

pagrindinių išorės veiksnių įtaką VIPA veiklai, apibendrinta lentelėje. 

 

 
8 Skatinamųjų finansinių priemonių poreikio vertinimai skelbiami LR finansų ministerijos svetainėje.  
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Lentelė 5. VIPA PESTAT analizė 

 

Politiniai ir teisiniai 

veiksniai 

Palankios prielaidos dalintis kompetencija ir žiniomis su viešojo 

sektoriaus institucijomis bei Valdymo ir kontrolės sistemos dalyviais. 

Glaudi partnerystė su tarptautiniais partneriais, Europos Komisija bei 

kreditoriais.  

VIPA veiklos pripažinimas vadovaujantis Nacionalinių plėtros įstaigų 

įstatymu bei Lietuvos bankui vykdant VIPA priežiūrą. 

Neapibrėžtumas dėl ES investicijų programos 2021-2027 m., todėl nėra 

žinomi galutiniai finansavimo prioritetai bei finansavimo trūkumai ūkio 

sektoriuose. 

Lietuva savo strateginių tikslų (įskaitant įsipareigojimų, prisiimtų pagal 

Europos Sąjungos direktyvas) įgyvendinimui neturi pakankamų resursų, 

todėl reikalingi papildomi skatinimo mechanizmai. 

VIPA suteikto mandato pokyčiai gali įtakoti šios strategijos įgyvendinimą, 

bei akcininkas gali nustatyti VIPA pajėgumų neatitinkančius rodiklius. 

Finansinių priemonių konkuravimas su negrąžintinos paramos lėšomis. 

Politinės lyderystės stoka institucijose teikiant prioritetą finansinėms 

priemonėms. 

VIPA veikla nedaro įtakos valstybės skolos rodikliams, todėl VIPA veiklai 

netaikomi fiskalinės drausmės reikalavimai. 

Ekonominiai 

veiksniai 

Nuosaikus Lietuvos ekonomikos augimas užtikrins tolesnį investavimą į 

būstą, infrastruktūrą, inžinerinius statinius bei veiklos efektyvumo 

didinimo priemones. 

Lietuvos kreditavimo sistemos mažas konkurencingumas ir žema 

finansinių produktų įvairovė lemia, kad rinkoje atsiranda finansavimo 

trūkumai bei neoptimalios finansavimo situacijos. 

Situacija kapitalo rinkose leidžia palankiomis sąlygomis skolintis 

finansinių priemonių įgyvendinimui bei pasiūlyti galutiniams naudos 

gavėjams patrauklias skolinimo sąlygas. Pasikeitus situacijai gali atsirasti 

poreikis biudžeto lėšomis kurti paskolų palūkanų kompensavimo 

priemones siekiant skatinamosios veiklos teigiamų rezultatų. 

Finansų rinkos vystymasis (sutelktinio ir tarpusavio finansavimo, 

specializuotų bankų, bei kitos FinTech iniciatyvos) didina finansinių 

tarpininkų tinklą ir jų pasitelkimo galimybes. 

Socialiniai veiksniai Klimato kaitos problemos aktualizavimas skatina ekonomikos ir namų 

ūkių įpročių transformaciją pereinant prie atsinaujinančių energijos 

šaltinių, energijos suvartojimo taupymo pastatuose, ekologijos, 

mažesnio vartojimo ir kitų elgsenos pokyčių. Investuojant į viešąją 

infrastruktūrą vertinamas poveikis ne vien konkrečiai viešajai paslaugai, 

bet ir klimato kaitos mažinimui.  

Investicijos į socialinę infrastruktūrą šiuo metu didžiąja dalimi 

finansuojamos subsidijomis, tačiau visi poreikiai nėra patenkinti. 

Finansinių priemonių kūrimas šiame sektoriuje yra viena iš VIPA veiklos 

krypčių. 
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Gyventojų demografinės kaitos, migracijos į regionų centrus ir 

didžiuosius miestus poveikis viešosios infrastruktūros plėtrai didina VIPA 

teikiamų paslaugų poreikį. 

Technologiniai 

veiksniai 

Pokyčiai technologijų srityje yra svarbus žingsnis, padedantis optimizuoti 

VIPA vykdomas funkcijas: palengvina dokumentų pildymo ir pateikimo 

procesus, užtikrina savalaikės informacijos valdymą, paprastesnį 

informacijos teikimą suinteresuotoms šalims bei jos kaupimą ir 

saugojimą. Technologinių veiksnių pokyčiai prisideda ir prie laiko bei 

finansinių išteklių sąnaudų mažinimo, užtikrina greitesnį ir kokybiškesnį 

vykdomų funkcijų atlikimą. 

2007-2013 m. ES struktūrinių fondų monitoringo ir informacinė sistema 

bei jos 2014-2020 m. laikotarpiui pritaikytas posistemis prisideda prie 

lengvesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo, padeda taupyti lėšas, 

kurios turėtų būti skirtos VIPA informacinės sistemos kūrimui, nes galima 

pasinaudoti jau veikiančia sistema, ar tam tikrais funkcionalumais. 

Besikeičiančios technologijos įgalina efektyvesnius statybos ir viešosios 

infrastruktūros plėtros procesus, kas įgalina sprendimus leidžiančius 

sutaupyti reikšmingus kiekius energijos bei sumažinti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimą į aplinką. Tuo pačiu technologijoms žengiant į 

priekį daugelis naujų viešosios infrastruktūros projektų tampa 

ekonomiškai ir finansiškai patrauklūs ir verti įgyvendinimo. Šis spartus 

technologijų tobulėjimas įgalina viešosios infrastruktūros finansinių 

priemonių bei fondų kūrimą bei sukuria prielaidas tolimesnei įmonės 

veiklos plėtrai. 

Aplinkosauginiai 

veiksniai 

Didėjantys aplinkosauginių reikalavimų standartai daro įtaką tiek viešojo, 

tiek privataus sektoriaus investicijų poreikiams/paklausai, kas 

atitinkamai daro įtaką VIPA teikiamų paslaugų paklausai. Atsirandant 

naujiems reikalavimams, kurių įgyvendinimui yra reikalingos papildomos 

investicijos, atsiranda poreikis ir naujų finansinių priemonių kūrimui bei 

įgyvendinimui. 
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2.3. SSGG ANALIZĖ 

 
Stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizė apima tiek išorės veiksnių, tiek vidaus 

procesų analizę, todėl ji pateikiama apžvelgus VIPA išorės ir vidaus aplinką, apibendrinant ir 

išskiriant esminius elementus. 

 

Lentelė 6. SSGG analizė 

Stiprybės Silpnybės 

✓ stiprūs ir kompetentingi kolegialūs 
bendrovės priežiūros ir valdymo organai 

✓ suteiktas NPĮ statusas 

✓ darbuotojų įsitraukimas į strateginį 
planavimą  

✓ pritrauktos lėšos iš tarptautinių finansinių 
institucijų (ERPB ir EIB) ir įgytas šių įstaigų 
pasitikėjimas, ERPB strategijoje VIPA 
paminėta kaip strateginis partneris 

✓ didelė finansinių priemonių kūrimo patirtis 
(sukurta ~10 skirtingų priemonių) 

✓ žemos rizikos klientų segmentas, kuriame 
suteiktas VIPA mandatas (viešasis 
sektorius) 

✓ suformuotas sėkmingai užbaigtų projektų 
portfelis 

✓ dalyvavimas asociacijose, tarptautiniuose 
projektuose skleisti Lietuvos patirtį, 
pasisemti idėjų iš kitų šalių patirties  

✓ didėjant VIPA veiklos apimtims 
aukštos kvalifikacijos darbuotojų, 
turinčių specifines sektorines žinias ir 
patirtį trūkumas 

✓ ilgai trunkantis finansinių produktų 
vystymo ciklas, kurio metu 
negeneruojamas pajamos 

✓ neišvystyta stipri rinkodara ir 
pardavimai 

✓ projektų portfelio pokyčiai formuoja 
poreikį keisti įmonės organizacinę 
struktūrą 

✓ ilgai trunkantis VIPA IS informacinės 
sistemos diegimas 

✓ nėra patirties įgyvendinant investicijų 
į kapitalą produktus 

 

Galimybės 
 

Grėsmės 

✓ vis daugiau skatinamas finansinių 
priemonių įgyvendinimas tiek, ES tiek 
Lietuvos lygiu 

✓ didėjantis NPĮ vaidmuo Europoje, NPĮ 
statuso atpažįstamumas 

✓ kreditavimo sistemos mažas 
konkurencingumas ir žema finansinių 
produktų įvairovė  

✓ mažėjančios ES fondų investicijos 2021-
2027 m. laikotarpiu valstybę skatina 
naudoti daugiau finansinių priemonių 

✓ ex ante ar poreikio vertinimo ataskaitose 
identifikuotas reikšmingas finansavimo 
trūkumas įvairiuose sektoriuose, kuriuose 
VIPA turi mandatą plėtoti skatinamąjį 
finansavimą  

✓ finansų sektoriaus vystymasis/reformos – 
naujų galimų finansinių tarpininkų ar 
partnerių atsiradimas (savitarpio ir 
sutelktinio finansavimo platformos, 
specializuoti bankai) 

✓ aukštas VIPA klientų bazės (viešasis 
sektorius) reglamentavimas 
(skolinimosi limitai, atitiktis 
strateginei sektoriaus krypčiai) 

✓ didelė administracinė našta dėl 
reikalavimų, susijusių su viešųjų lėšų 
investavimu 

✓ žemas VIPA mandato sektorių 
finansinis gyvybingumas 

✓ finansinių priemonių konkuravimas su 
subsidijomis toms pačioms 
investicijoms 

✓ viešųjų pirkimų teisinės bazės 
numatyti reikalavimai neužtikrina, 
kad VIPA gali įsigyti efektyviausias 
paslaugas 

✓ strateginio planavimo priklausomybė 
nuo politinio ciklo 

✓ tiesioginė investicijų planavimo 
koreliacija su negrąžintinos paramos 
lėšomis 
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STIPRYBIŲ IR SILPNYBIŲ, GRĖSMIŲ IR GALIMYBIŲ PANAUDOJIMAS 
 

Stiprybių panaudojimas grėsmėms suvaldyti  

 

VIPA, įgyvendindama 2020-2023 m. strategiją, atsižvelgia į lentelėje Nr. 6 įvardintas 

grėsmes. Šios identifikuotos grėsmės lemia, kad VIPA, įgyvendindama strateginius tikslus, turi 

įvertinti susijusias rizikas ir atitinkamai planuoti veiksmus.  

Siekiant suvaldyti pirmąsias tris įvardintas grėsmes, VIPA turi nuolat palaikyti individualų 

kontaktą su pareiškėjais ir teikti individualias ekspertines konsultacijas. Kiekvienas potencialus 

VIPA klientas turi savo poreikius bei griežtus apribojimus projektų įgyvendinimui, be to, projektų 

finansinis gyvybingumas dažniausiai yra itin žemas. Tuo tarpu finansinės priemonės taip pat 

kuriamos siekiant tam tikrų konkrečių tikslų, ES fondų lėšomis finansuojamos finansinės priemonės 

gali remti tik tam tikras veiklas ir investicijas. Tai lemia, kad pasireiškia pareiškėjų poreikių ir 

finansuojamų veiklų nesutapimas, ir siekiant, kad projektas galiausiai būtų įgyvendintas, VIPA 

ekspertai turi padėti klientams patenkinti jų poreikius taikomų reikalavimų ribose.  

Antroji lentelėje Nr. 6 įvardinta grėsmių grupė susijusi su nepakankama strateginio 

planavimo branda. Nuolat pastebima, kad strateginis planavimas ir įgyvendinimas stipriai susijęs 

su politiniu ciklu, o strateginiai tikslai formuluojami pagal turimą lėšų kiekį. Finansinės priemonės 

bei privačių investicijų pritraukimas vis dar nėra suvokiamas kaip prioritetinis ar lygiavertis 

negrąžintinos paramos lėšoms. Siekiant, kad šios grėsmės neužkirstų kelio finansinių priemonių 

plėtrai Lietuvoje, VIPA turi palaikyti artimą bendradarbiavimą su institucijomis, aktyviai 

komunikuoti ir viešinti sėkmingų projektų pavyzdžius, pristatyti užsienio patirtis bei prisidėti 

sudominant užsienio investuotojus kapitalą įdarbinti Lietuvoje.  

Papildomai paminėtina, kad VIPA veiklos matomumas didėja, todėl į VIPA kreipiasi vis 

daugiau potencialių pareiškėjų iš įvairių sektorių. Tai leidžia VIPA užmegzti artimą ryšį su rinkos 

dalyviais, geriau suprasti rinkos poreikius ir trūkumus ir pasiūlyti geriausius finansavimo 

sprendimus. Tai yra stiprus privalumas potencialiems investuotojams, kadangi tai augina paklausą 

VIPA teikiamoms paslaugoms ir leidžia pasiūlyti sprendimus, atitinkančius tiek projektų vykdytojų, 

tiek finansuotojų interesus. 

VIPA steigėjas ir steigėjų suinteresuotumas yra vienas iš pagrindinių privalumų siekiant 

pritraukti privačias lėšas. Tarptautinės finansų institucijos teigiamai vertina VIPA suteiktą NPĮ 

statusą, VIPA akcininko statusą, o akcininko suinteresuotumą patvirtinantį raštą (angl. letter of 

support) pripažįsta kaip rizikos mažinimo priemonę. 

 

Galimybių panaudojimas silpnybėms pašalinti 

 

VIPA 2020-2023 m. strateginis laikotarpis svarbus tuo, kad sutampa su nauju ES fondų 

investicijų laikotarpiu, be to, yra atnaujinami pagrindiniai Lietuvos strateginiai dokumentai. Naujų 

tikslų iškėlimas strateginiuose dokumentuose visuomet yra tinkamas momentas VIPA pasiūlyti savo 

paslaugas ir pristatyti finansinių priemonių kuriamą pridėtinę vertę. VIPA siekia, kad kasmet VIPA 

portfelį papildytų bent viena nauja finansinė priemonė, o šiam siekiui palankias sąlygas sukuria 

minėtas Lietuvos strateginių dokumentų atnaujinimas.  

Atsižvelgiant į tai, kad VIPA portfelį sudaro finansinės priemonės, skirtos įvairiems 

sektoriams, kyla poreikis įvairios kvalifikacijos darbuotojams, kuriuos dažnai labai sudėtinga 

pritraukti. Šiai problemai išspręsti galima pasinaudoti vykstančia finansų sektoriaus raida ir plėtra. 

VIPA plečia savo partnerių ratą, užmezgant bendravimą su naujais finansų rinkos dalyviais: 

sutelktinio ir tarpusavio skolinimo platformų operatoriais, specializuotais bankais. Šiuos 

potencialius partnerius pritraukus bendradarbiauti, galima pašalinti/sumažinti net keletą 
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egzistuojančių silpnybių: aukštos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimo problemas, sumažinti 

didelį administracinį darbą ir su tuo susijusius kaštus, taip pat sustiprinti rinkodarą ir projektų 

vystymą pasitelkiant partnerių kompetencijas. Kita vertus, ieškant partnerių ar finansinių 

tarpininkų, VIPA turi racionaliai įvertinti su tuo susijusias rizikas (ypač kai tarp potencialių 

partnerių yra nauji rinkos dalyviai) bei kaštus, kurie lemia galutinę kainodarą galutiniams 

klientams.  

Siekiant sušvelninti ilgo finansinių produktų kūrimo proceso daromą įtaką VIPA pajamoms, 

ypatingas dėmesys skiriamas projektų srauto formavimui. VIPA siekia, kad pareiškėjai apie naujai 

kuriamus produktus būtų informuoti kuo anksčiau, glaudžiai su jais bendraujant ir įsiklausant į jų 

poreikius, teikiant konsultacijas dėl projektų įgyvendinimo ir finansavimo, kuris patenkintų jų 

poreikius. Be to, VIPA skatina pareiškėjus išsakyti poreikį investicijoms net ir tokiais atvejais, kai 

VIPA atitinkamos finansinės priemonės nėra sukūrusi. Tai leidžia įvertinti potencialių klientų 

planus investicijoms, jausti rinkos poreikius ir teikti atitinkamus siūlymus institucijoms tiek dėl 

investicinės aplinkos gerinimo, tiek dėl finansinių priemonių kūrimo.  
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3. MISIJA, VIZIJA, TIKSLAI, VERTYBĖS 

 

MISIJA 

 
        Skatinti tvarią finansų rinką užtikrinant finansavimą LR Valstybei strategiškai svarbiose 

srityse. 

 

VIZIJA 

 
Patikimas strateginis partneris LR Valstybei ir investuotojams.  

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 
 
➢  Didinti sutelktų lėšų apimtis prioritetinėse viešosios infrastruktūros ir viešojo intereso 

srityse. 
➢ Didinti įmonės veiklos patikimumą ir efektyvumą. 
➢ Tapti nacionalinėje ir tarptautinėje finansų rinkoje pripažintu partneriu.  

 

VERTYBĖS 

 
➢ Profesionalumas – vertiname kompetenciją ir profesionalumą bei jais dalinamės su savo 

klientais ir partneriais. Savo darbo rezultatams visada keliame aukščiausius reikalavimus. 
➢ Vieningumas – kiekvienas savo individualiu darbo rezultatu siekiame bendrų VIPA ir 

valstybės tikslų. 
➢ Atkaklus siekimas ambicingų tikslų – siekiame tapti sektinu pavyzdžiu ir inicijuoti 

teigiamas permainas visose srityse, kuriose veikiame. 
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Strateginė kryptis:

TVARAUS INVESTAVIMO PLĖTRA

Strateginis tikslas 3:
TAPTI NACIONALINĖJE IR TARPTAUTINĖJE RINKOJE 

PRIPAŽINTU PARTNERIU 

Strateginis tikslas 1:
DIDINTI SUTELKTŲ LĖŠŲ APIMTIS PRIORITETINĖSE VIEŠOSIOS 

INFRASTRUKTŪROS IR VIEŠOJO INTERESO SRITYSE

Strateginis tikslas 2:
DIDINTI ĮMONĖS VEIKLOS PATIKIMUMĄ IR  EFEKTYVUMĄ

3.1 uždavinys:
ORIENTACIJA Į PARTNERIUS

3.2 uždavinys: 
ORIENTACIJA Į KLIENTĄ

2.1 uždavinys:
ĮMONĖS FINANSINIS STABILUMAS

2.3 uždavinys:
ĮMONĖS ŽMOGIŠKOJO KAPITALO STIPRINIMAS

3.1.1 rodiklis:
PARTNERIŲ PASITENKINIMAS, proc.

3.1.2 rodiklis:
VIPA ŽINOMUMAS PAGAL SKIRTINGAS TIKSLINES GRUPES, 

proc.

3.2.1 rodiklis:
BAIGTŲ PROJEKTŲ, PASIEKUSIŲ PROGRAMOS FINANSINIŲ 

PRIEMONIŲ / PRIEMONIŲ / TIKSLUS, DALIS, proc.

1.1.1 rodiklis:
ĮGYVENDINAMOS FINANSINĖS PRIEMONĖS, FINANSUOJAMI 

PROJEKTAI VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS IR VIEŠOJO 
INTERESO SRITYSE, vnt.

2.3.1 rodiklis:
SAVANORIŠKA DARBUOTOJŲ KAITA PO BANDOMOJO 

LAIKOTARPIO, proc.

2.3.2 rodiklis:
SVARBIAUSIŲ (KERTINIŲ) PAREIGYBIŲ PAKEIČIAMUMO 

UŽTIKRINIMAS, DARBUOTOJŲ PASITENKINIMAS, proc.
 

2.2.1 rodiklis:
ĮMONĖS PROCESŲ ĮVERTINIMAS, PAGAL TAIKOMUS 

REIKALAVIMUS IR JŲ TOBULINIMAS PAGAL REKOMENDACIJAS 

2.2 uždavinys:
ĮMONĖS VIDAUS PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS IR EFEKTYVINIMAS 

ATSIŽVELGIANT Į PASIRINKTO VERTINIMO REIKALAVIMAIS

1.1.2 rodiklis:
PRITRAUKTOS PAPILDOMOS LĖŠOS (PROJEKTŲ ARBA 

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ/FONDŲ LYGMENIU), mln. EUR

1.1 uždavinys: 
SKATINAMŲJŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PLĖTRA SRITYSE , 

KURIOSE YRA RINKOS NEPAKANKAMUMAS

2.1.1 rodiklis:
PELNAS PRIEŠ PALŪKANAS, MOKESČIUS, NUSIDĖVĖJIMĄ BEI 

AMORTIZACIJĄ (EBITDA), mln. EUR

1.2 uždavinys: 
PROJEKTŲ SRAUTO FORMAVIMAS

1.2.1 rodiklis:
POTENCIALIŲ PROJEKTŲ VERTĖ, EUR

3.2.2 rodiklis:
KLIENTŲ PASITENKINIMAS VIPA TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 

KOKYBE, proc.

SUTELKTOS LĖŠOS, mln. Eur

SUTEIKTAS NACIONALINĖJE IR TARPTAUTINĖJE 
FINANSŲ RINKOJE PRIPAŽĮSTAMAS ĮVERTINIMAS 

PASIRAŠYTŲ SUTARČIŲ SU PARTNERIAIS 
SKAIČIUS, vnt.

 
  

STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ MATAVIMO RODIKLIAI 
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3.1. STRATEGINIAI TIKSLAI IR RODIKLIŲ MATAVIMO REIKŠMĖS 
Lentelė 7. Strateginiai tikslai ir rodiklių matavimo reikšmės 

Strateginė 
kryptis 

Strateginis tikslas Rodiklis 
Planuojamos rodiklių reikšmės 

Pastabos 
Atsakingas 

asmuo 2020 2021 2022 2023 

Tvaraus 
investavimo 

plėtra 

Didinti sutelktų lėšų 
prioritetinėse 

viešosios 
infrastruktūros ir 
viešojo intereso 

srityse 
 

Sutelktos lėšos, 
mln. EUR 

574 720 770 820 

2019 m. pabaigoje sutelktos lėšos siekė  592 mln. EUR 
(paveikslas Nr.4).2020 m. planuojamų sutelkti lėšų suma 
mažėja, kadangi mažinama ENEF fondo lėšų suma. 
Sutelktomis lėšomis laikomos lėšos, kurios buvo pritrauktos 
vystant VIPA iniciatyvas ir (ar) projektus 
finansuoti/investuoti tiesiogiai arba per tarpininkus arba 
sukurtos sąlygos tokio finansavimo galimybei atsirasti, 
įskaitant nuosavo kapitalo lėšas, skirtas finansuoti 
projektus, ir dėl kurių priimtas sprendimas ir/ar pasirašyta 
sutartis 
Rodiklis apskaičiuojamas akumuliuotu būdu nuo įmonės 
įsteigimo datos.  
Strateginio tikslo įgyvendinimo prioritetai ir jų 
įgyvendinimas aprašytas lentelėje Nr. 8.  
 

Už programų 
/ finansinių 
priemonių 

įgyvendinimą 
atsakingų 

skyrių 
vadovai 

Didinti įmonės 
veiklos patikimumą ir 

efektyvumą 

Suteiktas 
nacionalinėje ir 
tarptautinėje 

finansų rinkoje 
pripažįstamas 
įvertinimas 

25% 50% 75% 

 
 

100% 
suteiktas 
įvertinima

s 

VIPA siekia įgyti nacionalinėje ir tarptautinėje finansų 
rinkoje pripažįstamą įvertinimą, kuris didintų akcininko, 
partnerių, nacionalinių ir tarptautinių investuotojų 
pasitikėjimą VIPA. 
Nacionaliniu lygiu atliekamas VIPA kaip valstybės valdomos 
įmonės įvertinimas ir gerojo valdymo indekso suteikimas, 
kuris 2018/2019 m. buvo A (maks. A+). Indeksu įvertinama 
kaip VIPA įgyvendina gerąsias valdymo praktikas ir valdymo 
kokybę pagal (EBPO) rekomendacijas, nacionalinio 
reglamentavimo nuostatas bei kitus veiklą formuojančius 
dokumentus. 2020 m. tikslas gauti aukštesnį indeksą, 
sustiprinti kolegialių organų įsitraukimą, pagerinti VIPA 
socialinę atsakomybę, kokių socialinių ir aplinkosaugos 
tikslų siekiame.  
 
Nuo 2019 m. VIPA dalyvauja EK finansuojamame projekte 
SRSS (structural reform support service), ir šio projekto 
tikslas sustiprinti VIPA organizacinius gebėjimus, atnaujinti 
procedūras ir procesus pagal keliamus reikalavimus finansų 
įstaigoms, Europos Komisijos atitikties vertinimui (pillar 
assessment), reitingavimo agentūrų, Lietuvos banko, OECD 

GD 
pavaduotojas

/ 
Skyrių 

vadovai 
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Strateginė 
kryptis 

Strateginis tikslas Rodiklis 
Planuojamos rodiklių reikšmės 

Pastabos 
Atsakingas 

asmuo 2020 2021 2022 2023 

gerojo valdymo principų, kitų šalių NPĮ gerąją patirtį. 
Numatoma projekto pabaiga 2020 m. SRSS ekspertai atlikę 
išsamų VIPA vertinimą, pateiks rekomendacijas, kaip 
tobulinti: VIPA organizacinę struktūrą, rizikos valdymą ir 
rizikos kontrolę, žmogiškųjų išteklių valdymą ir vidinę 
komunikacijos sistemą. 2020 m. pagal pateiktas 
rekomendacijas bus atliekamas veiklos tobulinimas. 
2020 m. taip pat bus atliekama ir kitų suteikiamų įvertinimų 
analizė (įskaitant Pillar-assesment) ir jo nauda VIPA. 
Strateginio tikslo įgyvendinimo konkretūs veiksmai ir 
prioritetai, taip pat susijęs su šiuo rodikliu aprašyti prie 
rodiklio „Įmonės procesų įvertinimas, pagal taikomus 
reikalavimus ir jų tobulinimas pagal rekomendacijas“.  
Tarpinių rodiklių pasiekimas bus vertinamas pagal 
konkrečius įgyvendintus veiksmus, galutinis rodiklio 
pasiekimas vertinamas 2023 m. pabaigoje, tačiau tarpinis 
rodiklio pasiekimas bus matuojamas procentais pagal 
parengto veiksmų plano įgyvendinimą. 

Tapti nacionalinėje 
ir tarptautinėje 

rinkoje pripažintu 
partneriu 

Pasirašytų 
sutarčių su 
partneriais 

skaičius, vnt. 

34 38 40 43 

2019 m. pabaigoje sudarytos 33 sutartys. Rodiklis 
skaičiuojamas akumuliuotu būdu nuo VIPA veiklos pradžios. 
Skaičiuojamos visos pasirašytos sutartys dėl finansinių 
priemonių/fondų steigimo, sutartys su finansiniais 
tarpininkais, investuotojais, tarptautinio 
bendradarbiavimo partneriais, sutartys dėl narystės ir 
veiklos įvairiose asociacijose ir kt. 
Strateginio tikslo įgyvendinimo prioritetai ir jų 
įgyvendinimas aprašytas lentelėje Nr. 8.  

Už programų 
/ finansinių 
priemonių 

įgyvendinimą 
atsakingų 

skyrių 
vadovai 
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Strateginis 
tikslas 

Uždavinys Rodiklis 

Planuojamos rodiklių reikšmės 

 

 

2020 2021 2022 2023 

D
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Skatinamųjų 
finansinių priemonių 
plėtra srityse, 
kuriose yra rinkos 
nepakankamumas 

Įgyvendinamos 
finansinės 
priemonės, 
finansuojami 
projektai 
viešosios 
infrastruktūros ir 
viešojo intereso 
srityse, vnt. 

≥ 11 ≥ 12 ≥ 13 ≥ 14 

2019 m. pabaigoje įgyvendinamų finansinių priemonių 
skaičius siekia 10 sričių.  
Rodiklis apskaičiuojamas akumuliuotu būdu, kai yra 
formalizuotas sprendimas dėl priemonės įgyvendinimo. 

Investicijų ir 
plėtros 
skyriaus 
vadovas 

Pritrauktos 
papildomos lėšos 
(projektų arba 
finansinių 
priemonių/fondų 
lygmeniu), mln. 
EUR 

290 400 450 500 

2019 m. pabaigoje pritrauktų papildomų lėšų siekė 274 
mln. EUR (paveikslas Nr.6). VIPA Pritrauktos privačios ir 
(ar) viešosios lėšos (ne ESI fondų) reiškia lėšas, kurios 
pritrauktos, pagal įgyvendinamus ir (ar) įgyvendintus 
projektus ir pasirašytas sutartis. Rodiklis skaičiuojamas 
konsoliduotai.  

Už programų / 
finansinių 
priemonių 
kūrimą ir 

įgyvendinimą 
atsakingų 

skyrių vadovai 

Projektų srauto 
formavimas 

Potencialių 
projektų vertė, 
mln. EUR 

75 148 178 208 

2019 m. pabaigoje potencialių projektų vertė siekė 50 mln. 
Eur. 2020-2021 m. prioritetas yra projektų srauto 
suformavimas siekiant investuoti fondų lėšas (vertinama 
ENEF, KPF, SPF, VF, KŪB, VIPA). Atsižvelgiant į tai, kad 
2021 m. prasideda naujas ES fondų investicijų periodas ir 
nėra žinoma, kokios finansinės priemonės bus pavestos 
įgyvendinti VIPA, potencialių projektų srautas kitiems 
fondams 2022-2023 m. laikotarpiu bus suplanuotas 2021 
metais. Rodiklis skaičiuojamas akumuliuotu būdu. 

Investicijų ir 
plėtros 
skyriaus 
vadovas 
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Įmonės finansinis 
stabilumas 

Pelnas prieš 
palūkanas, 
mokesčius, 
nusidėvėjimą bei 
amortizaciją 

≥0,1 ≥0,2 ≥0,2 ≥0,2 

2019 m. pabaigoje EBITDA rodiklis siekė 505 tūkst. Pelnas 
prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją. 
Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:  
grynasis pelnas + palūkanų sąnaudos + pelno mokestis + 
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. 

Finansų 
valdymo 
skyriaus 
vadovas 
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(EBITDA), mln. 
EUR 

Įmonės vidaus 
procesų 
optimizavimas ir 
efektyvinimas 
atsižvelgiant į 
pasirinkto vertinimo 
reikalavimus 

Įmonės procesų 
įvertinimas, 
pagal taikomus 
reikalavimus ir jų 
tobulinimas 
pagal 
rekomendacijas 

self-
assesment

/išorės 

auditas  

pasirengim
as 

vertinimui 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kreipimasi
s dėl 

įvertinimo 

gautas 
įvertinimas 

Pagal pasirinktą gauti įvertinimą atliekamas įmonės self-
assesment ir/ar išorės auditas. Pagal identifikuotus 
trūkumus ir gerintinas veiklos sritis atsižvelgiant į keliamus 
reikalavimus Lietuvos banko nacionalinėms plėtros 
įstaigoms ir finansų įstaigoms, Europos Komisijos atitikties 
(pillar assessment) vertinimo reikalavimams, OECD 
valdymo principams ir rekomendacijas kaip valstybės 
valdomai įmonei. Tobulinsime ir optimizuosime vidaus ir 
paskolų administravimo procesus, vidaus reglamentavimą ir 
administravimą, stiprinsime rizikų valdymą, atliksime IT 
funkcionalumų gerinimą ir plėtrą. 
2020 m. rodiklis prisidedantis prie valdymo ir kontrolės 
sistemos strateginių tikslų pasiekimo-grąžinamosios 
subsidijos  projektų mokėjimo prašymų vertinimo proceso 
efektyvinimas, trumpinant vertinimo laiką iki 10 proc. 
lyginant su nustatytu terminu Projektų finansavimo ir 
administravimo taisyklėse (PAFT). Rodiklis apskaičiuojamas 
vertinant visų patvirtintų mokėjimo prašymų vertinimo 
trukmę per ataskaitinį laikotarpį lyginant su PAFT numatytu 
terminu. 
Tarpinis rodiklio pasiekimas matuojamas pagal 
įgyvendinamus proceso etapus. Galutinis rodiklis 
vertinamas 2023 m. pabaigoje ir laikomas pasiektu kai yra 
gautas įvertinimas. 

GD 
pavaduotojas

/skyrių 
vadovai 

Įmonės žmogiškojo 
kapitalo stiprinimas 

Savanoriška 
darbuotojų kaita 
po bandomojo 
laikotarpio, 
proc. 

20 15 15 15 

2019 m. pabaigoje kaitos rodiklis buvo 14 proc. Siekiant 
išlaikyti minimaliai pastovų kaitos rodiklį, dėmesys 
skiriamas darbuotojų profesiniam tobulėjimui ir 
įsitraukimui. Atsižvelgiant į darbo rinkos tendencijas, 
periodiškai peržiūrima ir atnaujinama atlygio sistema, 
skatinanti efektyvumą ir iniciatyvumą, formuojanti ir kitas 
ne finansinio pobūdžio naudas darbuotojui. Rodiklis 
skaičiuojamas - po bandomojo laikotarpio savanoriškai 
išėjusių darbuotojų santykis su vidutiniu darbuotojų 
skaičiumi nuo metų pradžios iki pabaigos. 

Organizacijos 
vystymo 
skyriaus 
vadovas 

Svarbiausių 
(kertinių) 
pareigybių 
pakeičiamumo 
užtikrinimas,  

- 70% - 70% 

Rodiklis įtrauktas nuo 2020 m. Pakeičiamumo planavimo 
priemonės tikslas turėti žmogiškųjų išteklių svarbiausiose 
pozicijose tvarumą, veiklos kokybišką vykdymą ir neigiamo 
poveikio sumažinimą dėl netikėto darbuotojų pasitraukimo 
iš pareigų. Rengsime kertinių pareigybių valdymo 
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darbuotojų 
pasitenkinimas, 
% 

strategiją, planavimo schemas, pakeičiamumo planus, 
darbuotojų ugdymo planus. VIPA šiuo metu svarbus veiklos 
tvarumas ir darbuotojų pasitenkinimas darbu 
(savirealizacija, motyvacija, tobulėjimu ir mokymosi 
galimybėmis), ypatingai svarbiausių darbuotojų.  Tarpinis 
rodiklio pasiekimas matuojamas pagal strategijoje 
nustatytą planą ir įgyvendintus konkrečius veiksmus. 
2021 m. ir 2023 m. bus atliekamas darbuotojų 
pasitenkinimo tyrimas, pasitelkiant išorinius ekspertus 
naudojant specialius įrankius ir metodus , tikslas 
darbuotojų pasitenkinimą 70%. 
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Orientacija į 
partnerius 
 

Partnerių 
pasitenkinimas, 
% 

- 80% - 85% 

2021 m. bus atnaujinta rinkodaros strategija ir pagal 
numatomas priemones atliekamas įgyvendinimas 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu 2020-2023 m.  
Rodiklio pasiekimas apskaičiuojamas pagal atlikto išorinio 
tyrimo rezultatus 2021 m. ir 2023 m.  

Organizacijos 
vystymo 
skyriaus 
vadovas 

VIPA žinomumo 
pagal skirtingas 
tikslines grupes, 
% 

- 80% - 80% 

Veikla suplanuota komunikacijos strategijoje.  
Rodiklio pasiekimas apskaičiuojamas pagal atlikto VIPA 
klientų ir parterių Lietuvoje ir užsienyje žinomumo ir 
pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis išorinio tyrimo 
rezultatus 2021 m. ir 2023 m.. 

Organizacijos 
vystymo 
skyriaus 
vadovas 

Orientacija į klientą 

Baigtų projektų, 
pasiekusių 
programos 
/finansinių 
priemonių / 
priemonių  
tikslus, dalis, 
proc. 

95 95 95 95 

2019 m. pabaigoje rodiklis siekė 95 proc. Rodiklio 
pasiekimas vertinamas projekto įgyvendinimo pabaigoje, 
lyginant planuotus pasiekti ir faktiškai pasiektus projekto 
tikslus (pvz. pasiektas planuotas energinis efektyvumas, 
prijungti nauji vartotojai prie nuotekų tinklų ir t.t.). 
Rodiklis apskaičiuojamas baigtų, pasiekusių programos 
tikslus, projektų skaičių dalinant iš visų baigtų projektų 
skaičiaus. 

Už programų 
/ finansinių 
priemonių 

įgyvendinimą 
atsakingų 

skyrių 
vadovai 

Klientų 
pasitenkinimas 
VIPA teikiamų 
paslaugų kokybe, 
proc. 

85 85 85 85 

2019 m. pabaigoje pagal atliktos apklausos rezultatus 
pasitenkinimas VIPA teikiamomis paslaugomis bei 
darbuotojų kompetencija įvertinta 80 proc.  Rodiklio 
pasiekimas apskaičiuojamas pagal atliekamą vidinį/išorinį 
klientų pasitenkinimo tyrimą. 

Organizacijos 
vystymo 
skyriaus 
vadovas 
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3.2. STRATEGINIŲ TIKSLŲ 2020-2023 M. ĮGYVENDINIMO PRIORITETAI  
 

Lentelėje Nr. 7 yra pateikti VIPA strateginės krypties įgyvendinimo strateginiai tikslai, 
uždaviniai bei matavimo rodikliai su suplanuotomis reikšmėmis 2020-2023 metais. VIPA, 
planuodama šių uždavinių įgyvendinimą, nustato prioritetus, kurie aprašyti lentelėje Nr. 8 žemiau. 
 

Lentelė 8. Strateginių tikslų įgyvendinimo prioritetai 

1 STRATEGINIS TIKSLAS. Didinti sutelktų lėšų prioritetinėse viešosios 

infrastruktūros ir viešojo intereso srityse 

1.1. Uždavinys. Skatinamųjų finansinių priemonių plėtra srityse, kuriose 

yra rinkos nepakankamumas 

2020-2023 m. strateginiu laikotarpiu VIPA planuoja nuosaikų finansinių priemonių augimą, 

pagrįstą potencialaus projektų srauto duomenimis („iš apačios į viršų“ principas). 2019 m. VIPA 

pasirengė ir paskelbė galimybę teikti projektų idėjas (toliau – idėjų bankas), t.y. nepriklausomai 

nuo projekto pasirengimo, potencialūs projektų vykdytojai gali pateikti VIPA savo planuojamus 

įgyvendinti projektus, kuriems nėra užtikrintas finansavimas. Remdamasi šia informacija, VIPA 

gali inicijuoti naujų finansinių priemonių kūrimą, iš anksto gauti informaciją apie planuojamus 

įgyvendinti projektus.  

2020-ieji metai yra strategiškai ypatingai reikšmingi, kadangi bus patvirtinta pagrindinė šalies 

investavimo kryptis ir priemones apibrėžiantys dokumentai: Nacionalinis pažangos planas, ES 

fondų investicijų programa, Nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021-

2030 m. Atsižvelgiant į tai, kokia informacija apie strategines kryptis yra prieinama 2019 m. 

pabaigoje, VIPA skatinamųjų finansinių priemonių plėtrai numato šiuos prioritetinius sektorius: 

mokslo įstaigų infrastruktūra, atsinaujinantys energijos ištekliai (pvz. skatinant gaminančių 

vartotojų ir energetinių bendruomenių atsiradimą), naujos priemonės, prisidedančios prie 

klimato kaitos prevencijos (pvz. transporto sektoriuje). Papildomai vertinami socialinės 

apsaugos ir vietos infrastruktūros sektoriai.  

Naujos finansinės priemonės gali būti finansuojamos tiek VIPA nuosavo kapitalo, tiek valstybės 

(ES arba valstybės biudžeto) lėšomis. Atsižvelgiant į VIPA nuosavo kapitalo dydį bei VIPA 

finansines galimybes pritraukti lėšas, planuojama, kad VIPA nuosavo kapitalo lėšomis bus 

finansuojamos 2-3 finansinės priemonės; planuojama, kad tai bus mokslo įstaigų infrastruktūros, 

atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo finansinės priemonės. 

Pirmojo strateginio tikslo uždavinių įgyvendinimo kontekste svarbu paminėti privačių lėšų 

pritraukimo veiklas. Mažėjant ES fondų investicijoms, privačių partnerių investicijos yra 

ypatingai svarbios siekiant palaikyti tolygų investicijų lygį. 2020-2023 m. strateginiu laikotarpiu 

VIPA prioritetą teikia projektų srauto formavimui (1.2. uždavinys), todėl siekiama, kad privačių 

lėšų pritraukimas būtų pagrįstas realaus projektų srauto duomenimis. VIPA siekia sustiprinti 

užmegztą bendradarbiavimą su esamais partneriais ir išplėsti partnerių ratą. Naujų finansuotojų 

identifikavimas ir bendradarbiavimas leistų turėti didesnį pasirinkimą, objektyviau vertinti, ar 

siūlomos sąlygos yra optimalios. Vertinama VIPA obligacijų išleidimo galimybė.  

Apibendrinant, šio uždavinio įgyvendinimui VIPA prioritetą teikia šioms veikloms: 

• naujų finansinių priemonių kūrimą grindžia rinkos poreikių identifikavimu ir potencialiu 

projektų srautu, taip sutrumpindama laiką nuo finansinės priemonės sukūrimo iki 

pirmosios paraiškos gavimo; 

• teikia prioritetą nuosaikiam naujų finansinių priemonių kūrimui, tam numato šiuos 

prioritetinius sektorius: mokslo įstaigų infrastruktūra, atsinaujinantys energijos ištekliai, 
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naujos priemonės, prisidedančios prie klimato kaitos prevencijos (pvz. transporto 

sektoriuje). Papildomai vertinami socialinės apsaugos ir vietos infrastruktūros sektoriai; 

• pilnai parengia vidaus kontrolės sistemą finansuoti projektus VIPA nuosavomis lėšomis;  

• plėtoja kontaktus su potencialiais finansiniais tarpininkais ir finansiniais partneriais; 

• vertinama VIPA obligacijų išleidimo galimybė.  

 

1.2. Uždavinys. Projektų srauto formavimas.  

VIPA 2020-2023 m. strateginis laikotarpis sutampa su ES fondų investicijų veiksmų programos 

įgyvendinimo pabaiga. Šiuo strateginiu VIPA planavimo laikotarpiu VIPA siekia, kad visos 2014-

2020 m. įsteigtos VIPA valdomos finansinės priemonės ir fondai pasiektų rezultatus, suplanuotus 

fondų ir finansinių priemonių steigimo sutartyse. Įvertinusi VIPA valdomų fondų įgyvendinimo 

statusą ir iššūkius (žr. lentelę Nr. 4), aktualius strategijos rengimo metu, VIPA 2020-2023 m. 

strateginiu laikotarpiu imasi šių veiksmų:  

• teikia prioritetą individualiam darbui su potencialiais projektų vykdytojais. 

Identifikuotos potencialių pareiškėjų grupės, nuolat vykdomi susitikimai, atliepiant 

kiekvieno iš projektų vykdytojų poreikius ir teikiamos projektų planavimo bei 

struktūrizavimo konsultacijos;  

• stiprina marketingo ir viešinimo veiksmus. Įvairiapusiškai komunikuojama investicijų 

nauda remiantis realiais įgyvendintų projektų sėkmės pavyzdžiais;  

• prisitaiko prie pokyčių, susijusių su Energijos efektyvumo direktyvos įgyvendinimo 

teisinės aplinkos pokyčiais;  

• aktyviai plečia potencialių KŪB klientų bazę. Identifikuoti šių naujų klientų pasiekimo 

kanalai, marketingo ir pardavimo veiksmai; 

• stiprina bendradarbiavimą su esamais finansiniais tarpininkais, koordinuoja ir keičiasi 

informacija apie projektų srautą. Orientuojasi į pareiškėją ir prireikus pasitelkia 

ekspertinę pagalbą. 

2 STRATEGINIS TIKSLAS. Didinti įmonės veiklos patikimumą ir efektyvumą 

Antrasis strateginis tikslas yra įmonės veiklos efektyvumas ir patikimumas. Įgyvendindama šį 

tikslą VIPA siekia įgyti nacionalinėje ir tarptautinėje finansų rinkoje pripažįstamą įvertinimą 

(2.2. uždavinys), kuris didintų akcininko, partnerių, nacionalinių ir tarptautinių investuotojų 

pasitikėjimą VIPA. Suteiktas įvertinimas būtų geros valdysenos, veiklos kokybės, procesų 

efektyvumo, patikimumo statusas ir atitinkamai suteiktų papildomas galimybes plėsti ir didinti 

VIPA veiklos sritis. Šiam tikslui pasiekti numatyti šie veiksmai: 

• vidiniais ir išoriniais ištekliais atlikti analizę, kuri parodytų, koks įvertinimas suteiktų 
daugiausiai pridėtinės vertės VIPA; 

• pasirinkus optimalų įvertinimo būdą, bus atliktas VIPA self-assesment auditas; 

• remiantis audito rekomendacijomis, pagal identifikuotus trūkumus ir gerintinas veiklos 
sritis VIPA tobulins ir optimizuos vidaus ir paskolų administravimo procesus, vidaus 
reglamentavimą ir administravimą, stiprins rizikų valdymą, atliks IT funkcionalumų 
stiprinimą ir plėtrą. 

Galutinis rodiklio pasiekimas bus vertinamas 2023 m. pabaigoje, o tarpinių rodiklių pasiekimas 
bus vertinamas pagal konkrečius įgyvendintus veiksmus. 
 
Atskiru uždaviniu įvardintas žmogiškojo kapitalo stiprinimas. VIPA siekia išlaikyti stabilų 
savanoriškos kaitos rodiklį, kadangi naujų darbuotojų atranka ir apmokymas reikalauja daug 
žmogiškųjų ir finansinių resursų, taip pat turi įtakos ir VIPA kaip darbdavio reputacijos 
vertinimui. Šį uždavinį VIPA įgyvendina šiais veiksmais: 

• skatina darbuotojus kelti kvalifikaciją ir siekti profesionalumo; 
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• įtraukia darbuotojus į bendrų tikslų (strateginės matricos) nustatymą ir suderina jų 
atliekamo darbo indėlį į VIPA strateginių tikslų įgyvendinimą; tai skatina darbuotojų 
įtraukimą ir integralumą; 

• valdo kertinių pareigybių pakeičiamumą;  

• lavina vadovų lyderystės įgūdžius;  

• įgyvendina motyvacinę ir atlygio sistemą, gerindami darbuotojų produktyvumą ir 
orientaciją į rezultatų pasiekimą, o ne procesą;  

• stiprina vidinę komunikaciją, grįžtamojo ryšio teikimą ir gavimą.  

VIPA siekia užtikrinti darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir turėti efektyviai 
dirbančius darbuotojus, todėl darbo laiko lankstumas, sveikatinimas ir profesinis ugdymas yra 
svarbios priemonės šiam tikslui pasiekti. 

3 STRATEGINIS TIKSLAS. Nacionalinėje ir tarptautinėje rinkose pripažintas 

partneris 

Trečiasis strateginis tikslas rodo VIPA siekį tapti pripažinta per klientų ir partnerių pasitenkinimą 

VIPA teikiamomis paslaugomis. VIPA tiki, kad geriausia žinomumo didinimo priemonė yra 

patenkinti, sugrįžtantys klientai ir jų teigiamos rekomendacijos, todėl tai yra VIPA prioritetas 

2020-2023 m. strateginiu laikotarpiu.  

Siekiant sustiprinti VIPA orientaciją į partnerius ir klientus, 2020 m. numatoma parengti 

rinkodaros strategiją bei pradėti jos įgyvendinimą. VIPA rengiama 2020 – 2023 m. rinkodaros 

strategija atskleis įmonės veiklos augimo viziją, efektyvų užsibrėžtų ir siektinų marketingo tikslų 

planą, išorinių veiksnių įtaką ir galimas kliūtis sėkmingam VIPA produktų augimui. Rinkodaros 

strategijoje planuojama: 

• nusistatyti esamų ir naujai kuriamų produktų plėtros tikslus; 

• identifikuoti produktų pridėtines savybes, vertes bei galimus kainodaros 

sprendimus atsižvelgiant į partnerių bei klientų poreikius. 

Atsižvelgus į  klientų ir parterių pasitenkinimo VIPA teikiamomis paslaugomis tyrimų rezultatus, 

2022 m. numatoma rinkodaros strategijos priemonių korekcija.  

Šiuo metu VIPA bei jos teikiamų finansinių produktų viešinimas yra planingai atliekamas pagal 

patvirtintą 2019 – 2020 m. VIPA komunikacijos strategiją. 2021 m. pabaigoje yra numatomas 

komunikacijos strategijos atnaujinimas, apimantis laikotarpį iki 2023 m., įtraukiant ir naujai 

sukurtos rinkodaros strategijos nuostatas. 

Siekdama užtikrinti orientaciją į klientą, VIPA prioritetą teiks individualių konsultacijų 

vykdymui. VIPA patirtis rodo, kad nors ši veikla yra labai imli resursams, yra sėkminga, nes taip 

yra geriausiai atliepiami klientų poreikiai, padedant jiems planuoti ir įgyvendinti projektus.  

Siekiama, kad 2023 m. bendras VIPA klientų ir parterių Lietuvoje ir užsienyje žinomumo ir 
pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis procentas būtų 85 proc. Rodiklis apskaičiuotas remiantis 
šiuo metu VIPA vykdomos tęstinės klientų apklausos rezultatais. Iki 2019 m. gruodžio mėn. 
pateiktos 71 anketos, kuriose pasitenkinimas  VIPA teikiamomis paslaugomis bei darbuotojų 
kompetencija įvertintas 80 proc. Atsižvelgiant į esamus rezultatus bei objektyvų sociologinių 
proporcijų modeliavimą, tikėtina, kad iki 2023 m. 5 proc. augimas klientų pasitenkinimo atveju 
bus realus siektinas rezultatas. 
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3.3. IŠTEKLIAI IR FINANSINĖS PROGNOZĖS 

Finansinės prognozės parengtos atsižvelgiant į šiuo metu VIPA įgyvendinamų programų 

apimtis (pasirašytas programų įgyvendinimo bei finansavimo sutartis) ir planuojamus šių programų 

pinigų srautus pagal gautas paraiškas arba jau pasirašytas sutartis. Sudarant prognozes, atsižvelgta 

į artimiausiu metu planuojamas įgyvendinti naujas programas bei planuojamas nacionalinės plėtros 

įstaigos (NPĮ) veiklas bei jų įgyvendinimo laikotarpius. Prognozėse atsispindi ir kitų paslaugų (pvz. 

KŪB „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ (EEFP) administravimas, palūkanos už 

paskolas, suteiktas VIPA nuosavomis lėšomis) pajamos, sąnaudų kompensavimas ES techninės 

paramos lėšomis (VIPA įgyvendina 2014-2020 m. projektus „Veiksmų programos administravimas“ 

ir „Informavimas apie veiksmų programą“, kurių metu patirtos išlaidos yra kompensuojamos 2014-

2020 m. ES techninės paramos lėšomis), EEFP lėšomis (sąnaudos patirtos dėl EEFP veiklos 

administravimo (pvz. darbuotojų darbo užmokestis)), tarptautinių projektų lėšomis. 

Didžiausią dalį VIPA uždirbtų pajamų sudaro valdymo mokestis už finansinių priemonių / 

fondų lėšų administravimą bei finansinio tarpininkavimo paslaugas.  

Pajamų augimas 2020-2023 m. susietas su planuojamu daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos apimčių didėjimu: 

➢ 2017 m. gegužės mėn. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) ir VIPA 

pasirašė sutartį dėl 50 mln. Eur paskolos suteikimo Daugiabučių namų modernizavimo fondui 

(DNMF); 

➢ 2018 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija ir VIPA pasirašė 

sutartį dėl 68 mln. Eur valstybės perskolinamos paskolos suteikimo DNMF tikslams įgyvendinti;  

➢ 2019 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija ir VIPA pasirašė sutartį 

dėl 100 mln. Eur valstybės perskolinamos paskolos suteikimo DNMF tikslams įgyvendinti. - 

Planuojama toliau įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą pagal 

JESSICA Kontroliuojančio fondo, DNMF ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paskolos sutartis. 

Įvertinę numatomus išmokėjimų srautus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programos projektams finansuoti, prognozuojame: 

➢ valstybės perskolinamos 68 mln. Eur paskolos lėšomis 2020 m. projektų finansavimas 

sieks 54,4 mln. Eur, 2021 m. – 22,5 mln. Eur; 

➢ valstybės perskolinamos 100 mln. Eur paskolos lėšomis 2021 m. projektų finansavimas 

sieks 76,5 mln. Eur. 

2019 m. balandžio mėn. buvo padidintas VIPA įstatinis kapitalas iki 11 mln. Eur. 2020 – 

2023 m. VIPA planuoja teikti paskolas nuosavomis lėšomis. 

Numatomas aktyvesnis viešosios infrastruktūros atnaujinimo (modernizavimo) programų 

įgyvendinimas - planuojama didinti išmokėjimų srautus pagal įgyvendinimas Energijos efektyvumo 

(ENEF), Kultūros paveldo (KPF), Savivaldybių pastatų (SPF) fondų veiklas. 2019 m. pradžioje įkurtas 

Vandentvarkos fondas (VF).  

Dalį pajamų VIPA uždirbs iš aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų bendrabučių 

atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo.  

Finansinių prognozių sudarymo metu VIPA valdomas balansinis turtas siekė 176,3 mln. Eur: 

➢ DNMF 107,9 mln. Eur, 

➢ JESSICA 25,0 mln. Eur, 

➢ ENEF 18,5 mln. Eur, 

➢ KPF 1,3 mln. Eur, 

➢ SPF 4,2 mln. Eur, 

➢ VF 7,5 mln. Eur, 

➢ KŪB 0,2 mln. Eur, 

➢ VIPA 11,7 mln. Eur. 
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Sąnaudos prognozuojamos atsižvelgiant į jų priklausomybę nuo uždirbtų pajamų ankstesniais 

laikotarpiais bei įvertinant konkrečius VIPA poreikius. Veiklos sąnaudų augimui įtaką turės VIPA 

veiklos apimčių didėjimas 2020–2023 m. laikotarpiu, taip pat sąnaudų didėjimas infliacijos dydžiu 

(apie 3-5 % per metus). 

VIPA ilgalaikio turto augimą 2020 - 2023 metais įtakos gautinos sumos (suteiktos paskolos 

nuosavomis lėšomis). 

Planuojama, kad VIPA nuosavas kapitalas 2020 – 2023 m. laikotarpiu augs, VIPA veikla bus 

pelninga, bus mokami dividendai akcininkui (valstybei). 

 

Lentelė 9. VIPA 2020 – 2023 m. bendrųjų pajamų ataskaita, tūkst. Eur 
      

Straipsniai 
2019 m. 
laukiama 

2020 m. 
prognozė 

2021 m. 
prognozė 

2022 m. 
prognozė 

2023 m. 
prognozė 

PAJAMOS 2.295 2.825 3.420 3.855 3.995 
      

Valdymo mokestis  2.245 2.800 3.360 3.730 3.790 
Daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) programa 1.915 2.370 2.730 2.820 2.700 
Aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo 
įstaigų bendrabučių atnaujinimo 
(modernizavimo) programa 115 140 130 130 120 
Viešosios infrastruktūros atnaujinimas 
(modernizavimas) 180 290 500 780 970 

Kitos pajamos 35 24 30 26 25 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 15 1 30 99 180 

SĄNAUDOS 1.990 2.580 3.121 3.469 3.555 
      

Atidėjinių paskolų nuostoliams padengti 
pasikeitimas 0 15 93 143 100 

Paraiškų vertinimas 120 100 105 100 100 
Personalo darbo užmokestis, kitos išmokos 
darbuotojams 1.350 1.690 2.050 2.200 2.300 
Administracinių patalpų nuoma, priežiūra, 
eksploatacija 150 160 160 170 175 
Ilgalaikio turto priežiūra, amortizacija, 
nusidėvėjimas 200 235 240 249 255 

Konsultacinės paslaugos 80 140 150 155 160 

Kvalifikacijos kėlimas 20 35 37 40 40 

Komandiruotės, dienpinigiai 20 30 31 33 35 

Kitos bendrosios administracinės sąnaudos 50 175 255 379 390 

Pelnas prieš apmokestinimą 305 245 300 387 440 

Pelno mokestis 46 37 45 58 66 

Grynasis pelnas 259 208 255 329 374 
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Lentelė 10. VIPA 2020 – 2023 m. finansinės būklės ataskaita, tūkst. Eur 
  

Straipsniai 
2019 m. 
prognozė 

2020 m. 
prognozė 

2021 m. 
prognozė 

2022 m. 
prognozė 

2023 m. 
prognozė 

TURTAS      

Ilgalaikis turtas  
    

Nematerialusis turtas 287 310 313 293 325 

Ilgalaikis materialusis turtas 50 55 53 49 51 

Teisės į nuomojamas administracines 
patalpas 

193 97 0 198 102 

Gautinos sumos   300 2.221 5.000 8.000 

Asocijuotųjų įmonių akcijos 0 0 0 0 0 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 10 10 10 10 10 

Ilgalaikio turto iš viso 540 772 2.597 5.551 8.488 
      

Trumpalaikis turtas  
    

Atsargos 4 4 4 4 4 

Išankstiniai apmokėjimai 11 5 6 5 7 

Gautinų sumų einamųjų metų dalis  1 129 415 750 

Asocijuotųjų įmonių skolos 143 121 65 35 25 

Kitos gautinos sumos  719 649 660 595 605 

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis 47 35 37 51 55 

Trumpalaikės  investicijos  10.000 9.700 7.770 4.993 1.919 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 523 533 600 595 565 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos  13 10 10 10 10 

Trumpalaikio turto iš viso 11.460 11.057 9.281 6.702 3.939 

TURTO IŠ VISO 12.000 11.828 11.878 12.253 12.427 
      

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI     

Nuosavas kapitalas  
    

Įmonės savininko kapitalas (įstatinis 
kapitalas) 

11.001 11.001 11.001 11.001 11.001 

Privalomasis rezervas  237 242 252 265 281 

Specialusis kapitalo rezervas 33 46 66 92 125 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 275 208 255 329 374 

Nuosavo kapitalo iš viso 11.546 11.497 11.574 11.686 11.781 
      

Ilgalaikiai įsipareigojimai  
    

Pensijų ir panašių įsipareigojimų 
atidėjiniai 

5 5 5 6 7 

Kiti atidėjiniai (nuostoliams dengti)   15 108 250 350 

Įsipareigojimai pagal nebaigtas 
vykdyti sutartis 

197     

Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso 202 20 113 256 357 
      

Trumpalaikiai įsipareigojimai  
    

Skolos tiekėjams 25 112 15 136 117 

Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai 

82 75 73 75 70 

Kitos mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai  įsipareigojimai 

145 105 85 80 83 

Sukauptos sąnaudos  20 18 19 20 

Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso 252 312 191 310 290 

NUOSAVO KAPITALO IR 
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 

12.000 11.828 11.878 12.252 12.427 
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INVESTICIJOS IR FINANSAVIMO PLANAI 

 
VIPA vykdo prekių, paslaugų ir darbų pirkimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymu bei patvirtinta VIPA viešųjų pirkimų valdymo procedūra.  

2019 metais VIPA atnaujino kompiuterinę ir biuro įrangą, pagerino informacinių veiklos 

valdymo bei apskaitos sistemų funkcionalumus, siekiant gerinti klientų patirtį ir sprendimų 

priėmimo spartą VIPA realizavo Duomenų mainų pareiškėjams erdvės ir grąžintinų lėšų 

administravimo, stebėsenos ir kontrolės sistemą. Pradėtas valdomų finansinių priemonių / fondų 

investicijų portfelio duomenų kėlimas į VIPA IS. Prognozuojama, kad 260 tūkst. Eur investicijos į 

VIPA IS ir 2019 m. atliktos 89 tūkst. Eur investicijos  į ilgalaikį turtą bus efektyvios ir atsiperkančios, 

įdiegtos technologinės naujovės bus naudojamos iki 2023 m. pabaigos. 2020–2023 m. planuojamas 

IT sistemų ir programinės įrangos tobulinimas, nusimato informacinių veiklos valdymo bei apskaitos 

sistemų administravimo ir funkcionalumų didinimas, kompiuterių įsigijimas. 

 

Lentelė 11. Numatomos atlikti kapitalinės investicijos, tūkst. Eur  

Numatomo įsigyti 
ilgalaikio turto 
pavadinimas 

Prognozuojamos 
investicijos 2020 

m. 

Prognozuojamos 
investicijos 2021 

m. 

Prognozuojamos 
investicijos 2022 

m. 

Prognozuojamos 
investicijos 2023 

m. 

Lėšų 
šaltinis 

IT sistemos, 
programinė 
įranga, 
licencijos 

100 100 100 100 Įmonės lėšos 

Kompiuteriai 35 10 15 10 Įmonės lėšos 

Biuro įranga 9 5 5 5 Įmonės lėšos 

Inventorius, 
baldai 
ir interjero 
detalės, kita 

15 5 4 5 Įmonės lėšos 

      

* Biuro įrangos, kompiuterinės technikos ir biuro baldų bei inventoriaus naujinimas atliekamas siekiant pakeisti 
technologiškai pasenusią įrangą pažangesne, investicijų grąžos nauda neskaičiuojama. 

 

VIPA neplanuoja ir nevykdo investicijų, kurios būtų priskirtos investiciniams projektams. 

VIPA investicijos bus skirtos turimam ilgalaikiam turtui (programinei įrangai, kompiuterinei 

technikai, baldams ir pan.) pakeisti kitu analogiškos rūšies turtu, jo atnaujinimui, papildymui. Šios 

investicijos nelaikomos investiciniais projektais ir neatliekamas investicijų atsiperkamumo 

vertinimas. 

4. VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA 
 

 Atsižvelgiant į tai, kad  2019 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

Nr. 1046 VIPA pavesta vykdyti NPĮ veiklą ir VIPA yra įtraukta į NPĮ sąrašą, ji turi užtikrinti 

Lietuvos banko NPĮ vidaus kontrolės sistemai nustatytus reikalavimus. Todėl VIPA sukurta 

veiklos vidaus kontrolė užtikrina patikima ir tinkamai veikianti vidaus kontrolės sistema, kuri 

sumažina riziką, susijusią su verslo aplinka, VIPA vykstančiais procesais bei valdymo 

informacija. VIPA sukurtą veiklos vidaus kontrolę sudaro šie elementai: 

➢ tinkama organizacinė struktūra, leidžianti užtikrinti funkcijų atskyrimą ir vertikalius 

bei horizontalius atsakomybės ryšius: 
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➢ tinkama vidaus informacinė sistema bei vadovybės informavimo sistema, leidžianti 

laiku priimti sprendimus; 

➢ darbuotojų atsakomybė ir kompetencija; 

➢ dviguba veiklos procedūrų vidaus kontrolė; 

➢ rizikos kontrolė ir rizikos valdymas; 

➢ vidaus kontrolės procedūros;  

➢ vidaus kontrolės sistemos vertinimas ir, jei nustatyta, rastų trūkumų šalinimas.  

  Kontrolės procedūrų vertinimas atliekamas nuolat, siekiant įsitikinti ar jos užtikrina 

tinkamą struktūrinių padalinių kontrolę, turto apsaugą, nustatytų ribojimų laikymąsi, vadovų 

informavimą, funkcijų atskyrimą, finansų kontrolę ir pan. Vertinimus atlieka tiek patys 

darbuotojai (vykdydami savo kasdieninę veiklą), tiek ir išorės ekspertai bei auditoriai.   

5. RIZIKA IR JOS VALDYMAS  

 
VIPA, kaip valstybės valdoma institucija, turi galimybę pritraukti lėšas tiesiogiai 

nesinaudodama kapitalo rinkomis ar trumpalaikiais indėliais, todėl skirtingai nei kredito įstaigų 

atveju pagrindinė rizika yra susijusi su  kreditavimo operacijomis, turto ir įsipareigojimų 

valdymu ilguoju laikotarpiu, tuo tarpu trumpalaikio likvidumo ar rinkos rizika yra mažiau aktuali 

(VIPA neturi prekybos knygos).    

VIPA valdydama riziką siekia: įgyvendinti geriausią bankinę praktiką atsižvelgiant į VIPA 

veiklos mastą ir sudėtingumą, sukurti rizika pagrįsta veiklos kultūrą ir aplinką visose 

pagrindinėse veiklos srityse. Rizikos valdymas suprantamas kaip proaktyvus ir tęstinis procesas, 

kuris įgyvendinamas pasitelkiant tris gynybos linijas. Pirmoji linija – verslo padaliniai atsakingi 

už tai, kad kredituojant būtų laikomasi nustatytų limitų ir ribojimų, antroji linija rizikos 

valdymo ir atitikties funkcija, vysto rizikos valdymo ir kontrolės sistemą, kontroliuoja 

įgyvendinimą, konsultuoja rizikos valdymo kausimais, užtikrina atitiktį reikalavimams, trečioji 

linija – vidaus auditas, kuris vertina ir teikia nepriklausomą nuomonę dėl rizikos valdymo 

praktikos ir vidaus kontrolės sistemos. 

Išsamus ir bendrosios organizacinės rizikos vertinimas yra atliekamas kasmet 

planuojant metinius veiklos tikslus: šio vertinimo metu yra identifikuojamos bendrosios rizikos, 

nustatomas jų reikšmingumo lygis bei pasireiškimo tikimybė, nustatomos rizikos valdymo arba 

mažinimo priemonės, paskiriamas atsakingas asmuo, kuris kontroliuoja rizikos valdymo 

priemonių įgyvendinimą. Atskirų projektų rizika yra analizuojama ir kontroliuojama nuolat, t. y. 

tiek suteikus finansavimą, tiek kontroliuojant finansavimo panaudojimą, tiek užtikrinant 

suteikto finansavimo grąžinimą. 

VIPA tapus nacionaline plėtros įstaiga toliau bus siekiama įtvirtinti rizikos valdymo 

struktūrą, kredito rizikos tikslu bus peržiūrimi rizikos valdymo procesai, efektyvinami esami ir 

diegiami nauji, atsižvelgiant į naujas dar tik kuriamas priemones. VIPA didelį dėmesį skirs 

išsamaus klientų vertinimo procesui, skolinimo limitų sistemos struktūrizavimui, tikėtinų 

nuostolių vertinimui pagal Tarptautinius apskaitos standartus, diegs stebėjimo ir priežiūros ir 

raportavimo sistemą, kuri padės efektyviau stebėti rizikos pokyčius ir laiku priimti strateginius 

sprendimus. Nors šiuo metu netaikoma, VIPA periodiškai (bent kartą per metus) vertins kapitalo 

poreikį remiantis kredito įstaigoms taikomais reikalavimais, siekiant užtikrinti, kad VIPA 

kapitalo pakaks ne tik tikėtiniems, bet ir netikėtiems nuostoliams padengti.  
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6. KORUPCIJOS PREVENCIJA 

 
Pagal VIPA Korupcijos prevencijos politiką yra vykdoma kryptinga korupcijos 

prevencija, kurią, pagal kasmet paruošiamą Korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonių 
planą, įgyvendina nuolat veikianti Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės darbo 
grupė. Parengta ir pagal poreikį atnaujinama korupcijos prevencijos politika, priemonių planu 
VIPA siekiama šių tikslų: 

➢ sumažinti identifikuotas korupcijos pasireiškimo tikimybes;  

➢ gerinti korupcijos prevencijos priemonių taikymo organizavimą; 

➢ didinti darbuotojų žinias ir nepakantumą galimai korupcijai ir neetiškam elgesiui VIPA 

ir visuomenėje;  

➢ didinti VIPA suinteresuotų šalių (klientų ir tiekėjų, visuomenės, akcininko ir 

investuotojų) pasitikėjimą VIPA kaip valstybės valdomos bendrovės vykdomos veiklos 

skaidrumu; 

➢ didinti skaidrios ir aktualios informacijos apie VIPA vykdomą veiklą prieinamumą. 
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7. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO 
PRINCIPAI 

 
Įmonės strateginis planas yra svarbus dokumentas įmonei nustatyti strategines kryptis, 

uždavinius ir priemones, suprasti, kokia kryptimi įmonė juda, leidžia nenukrypti ir greičiau pasiekti 

užsibrėžtus tikslus. Strateginis planas taip pat pasitarnauja ir kaip įmonės veiklos vertinimo 

priemonė. Todėl strateginio planavimo procesas VIPA suprantamas kaip nuolatinis procesas, kurį 

sudaro keturi etapai: planavimas, įgyvendinimas, rezultatų vertinimas ir strategijos tobulinimas. 

Siekiant užtikrinti strateginiame plane numatytų tikslų, rodiklių įvykdymą, įvertinti, ar jie 

tinkamai atspindi įmonės veiklos rezultatus, vertinimo rodikliai ir jų pasiektos reikšmės yra 

analizuojamos periodiškai, ne rečiau kaip kas ketvirtį. 

Norint užtikrinti sėkmingą strateginio plano įgyvendinimą ir siekiant įvertinti, ar išsikelti 

uždaviniai vykdomi ir ar priemonės yra tinkamai įgyvendinamos, veiklos strateginį planą 

planuojama peržiūrėti kalendorinių metų pabaigoje. Strateginio plano peržiūra ir rengimas turėtų 

būti vykdomas kartu su metinio biudžeto rengimu. 

Strateginio planavimo dokumentas ir jo įgyvendinimo priežiūra atliekama vadovaujantis 

pagal Priede Nr. 1 pateiktą veiksmų planą. 
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Priedas Nr. 1 
 

Veiksmai Sub. Veiksmai 
Vykdytojas/atsakin

gas skyrius 

Numatoma 
įvykdymo 

data 
kiekvienais 

metais 

1. Strateginio plano esamos situacijos 
peržiūra 

1.1. Esamos situacijos analizė, peržiūra 
darbo grupėje 

Strateginio 
planavimo grupė      
(VIPA vadovybė) 

iki gegužės 
1 d.  

1.2. Valdybos/ST pasiūlymai dėl 
strateginio plano 

Valdyba iki gegužės 15 d. 

1.3. Sprendimo priėmimas dėl 
strateginio plano  

Strateginio 
planavimo grupė 
(VIPA vadovybė, 
skyrių vadovai) 

iki birželio 1 d. 

2. Strateginė sesija  2.1. Artimiausių 3 metų VIPA veiklos 
krypčių aptarimas, vystymosi galimybių 
analizė su Valdyba ir ST 

Generalinis 
direktorius  

iki rugpjūčio 1 
d. 

2.2. Strateginės sesijos organizavimas  Strateginio 
planavimo grupė 
(VIPA vadovybė, 
skyrių vadovai) 

iki rugsėjo 1 d. 

2.3. Strateginės matricos braižymas, 
metinių planų detalizavimas 

Strateginio 
planavimo grupė 
(VIPA vadovybė, 
skyrių vadovai) 

iki rugsėjo 1 d. 

3. Strateginio plano projekto rengimas 
ir teikimas  
ST  

3.1. Strateginės sesijos metu pateiktos 
informacijos apibendrinimas 

Organizacijos 
vystymo skyrius 

iki rugsėjo 15 d.  

3.3. Strateginio plano projekto 
derinimas 

Strateginio 
planavimo grupė 
(VIPA vadovybė, 
skyrių vadovai 

iki spalio 15 d.  

3.4. Strateginio plano projekto 
pristatymas Valdybai 

Organizacijos 
vystymo skyrius 

iki spalio 30 d. 

3.5. Strateginio plano projekto 
pristatymas Stebėtojų tarybai 

Generalinis 
direktorius 

iki spalio 30 d.  

3.6. Strateginio plano projekto 
patikslinimas pagal Valdybos ir 
Stebėtojų tarybos pastabas 

Organizacijos 
vystymo skyrius 

iki spalio 30 d.  

3.7. Strateginio plano projektui 
pritarimas 

VIPA Stebėtojų 
taryba 

iki lapkričio 15 
d.  

4. Strateginio plano projekto 
derinimas su Valdymo koordinavimo 
centru 

4.1. Strateginio plano projekto 
pateikimas Valdymo koordinavimo 
centrui (SIPA) 

Organizacijos 
vystymo skyrius 

iki lapkričio 15 
d.  

4.2. Strateginio plano projekto 
tikslinimas atsižvelgiant į pastabas 

Organizacijos 
vystymo skyrius 

iki gruodžio 20 
d.  

5. Strateginio plano tvirtinimas 
 
5.1. Strateginio plano tvirtinimas 

VIPA Stebėtojų 
taryba 

iki gruodžio 31 
d. 

6. Strateginio plano pateikimas Valdymo 
koordinavimo centrui 

6.1. Stebėtojų tarybos patvirtinto 
strateginio plano teikimas Valdymo 
koordinavimo centrui (SIPA) 

Organizacijos 
vystymo skyrius 

iki sausio 15 d.  

7. Strateginio plano pateikimas ir 
pristatymas VIPA darbuotojams 

7.1. Stebėtojų tarybos patvirtintas 
strateginis planas teikiamas VIPA 
darbuotojams susipažinti 

Generalinis 
direktorius 

iki vasario 1 d.  

8. Strateginio plano rodiklių peržiūra 8.1. Ketvirtinis strateginio plano 
rodiklių peržiūrėjimas ir pasiektų 
rodiklių reikšmių matavimas 

Organizacijos 
vystymo skyrius 

Iki einamojo 
ketvirčio antro 
mėn. pabaigos 
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Veiksmai Sub. Veiksmai 
Vykdytojas/atsakin

gas skyrius 

Numatoma 
įvykdymo 

data 
kiekvienais 

metais 
už praėjusį 

ketv.   

8.2. Ketvirtinis strateginio plano 
rodiklių peržiūrėjimas ir pasiektų 
rodiklių reikšmių pristatymas Valdybai 

Organizacijos 
vystymo skyrius 

Iki ketvirčio 
pabaigos už 

praėjusį ketv.   

8.3. Strateginio veiklos plano rodiklių 
rezultatų pristatymas Stebėtojų tarybai 

Generalinis 
direktorius 

Iki ketvirčio 
pabaigos už 

praėjusį ketv.   

9. Strateginio plano įgyvendinimo 
tarpinės ataskaitos už praėjusius metus 
pateikimas (tarpinis pranešimas) 

9.1. Strateginio plano įgyvendinimo 
tarpinės ataskaitos už praėjusius 
pusmetį parengimas (tarpinis 
pranešimas) 

Organizacijos 
vystymo skyrius 

iki rugsėjo 1 d.  

9.2. Strateginio plano įgyvendinimo 
tarpinės ataskaitos už praėjusius 
pusmetį patvirtinimas (tarpinis 
pranešimas) 

VIPA Valdyba iki rugsėjo 1 d.  

9.3. Strateginio veiklos plano rezultatų 
pristatymas stebėtojų tarybai 

Generalinis 
direktorius 

iki rugsėjo 15 d. 

10. Strateginio plano įgyvendinimo 
metinės ataskaitos už praėjusius 
metus pateikimas (metinis 
pranešimas)  

10.1. Strateginio plano įgyvendinimo 
metinės ataskaitos už praėjusius metus 
parengimas (metinis pranešimas) 

Organizacijos 
vystymo skyrius 

iki kovo 1 d.  

10.2. Strateginio plano įgyvendinimo 
metinės ataskaitos už praėjusius metus 
patvirtinimas (metinis pranešimas) 

VIPA Valdyba iki kovo 15 d.  

10.3. Strateginio veiklos plano metinių 
rezultatų pristatymas Stebėtojų tarybai 

Generalinis 
direktorius 

iki balandžio 15 
d. 

10.4. Teikiama Valdymo koordinavimo 
centrui (SIPA) praėjusių metų 
strateginio plano įgyvendinimo metinė 
ataskaita (metinis pranešimas) 

Organizacijos 
vystymo skyrius 

iki gegužės 15 d.  

 


