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BENDROJI INFORMACIJA 

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA), įsteigta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1428 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės 
Viešųjų investicijų plėtros agentūros steigimo ir valstybės turto investavimo“. Juridinių asmenų registre 
įregistruota 2013 m. balandžio 11 d. (įstatai atnaujinti 2019 m. kovo 8 d.). Nuo 2018 m. gruodžio mėn. 
paskirta veikti kaip nacionalinė plėtros įstaiga, kuriai suteikta teisė vykdyti skatinamojo finansavimo veiklą.  

VIPA – vienintelio akcininko valstybės (LR Finansų ministerijos) įsteigta finansų įstaiga, kurios tikslas 
finansuoti ir skatinti tvarią plėtrą srityse, kuriose yra rinkos nepakankamumas, siekiant pelningos veiklos, 
nemaksimizuojant pelno.  

VIPA veiklos pobūdis yra finansinių paslaugų teikimas, skatinamųjų finansinių priemonių įgyvendinimas.  

VIPA VEIKLOS 

• įgyvendina įvairių finansavimo šaltinių (ES investiciniai fondai, Bendrovės nuosavas kapitalas, 
tarptautinių finansų institucijų, privataus sektoriaus investicijos ir (arba) kitu būdu pritrauktos lėšos) 
lėšomis finansuojamas skatinamąsias finansines priemones (paskolas, finansinio laidavimo paslaugas, 
finansinės nuomos (lizingo) paslaugas ir (arba) finansines garantijas, investicijas į kapitalą ir kita) 
tiesiogiai, per finansinius tarpininkus, investicines platformas ir (arba) kitais būdais;  

• atlieka pavestas funkcijas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos 
administravimo srityje; 

• teikia dotacijas ir (ar) subsidijas teisės aktų nustatyta tvarka pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimus arba jų pagrindu priimtus kitų institucijų teisės aktus dėl valstybės lėšų investavimo sričių; 

• pritraukia privačias lėšas projektų finansavimui srityse, kuriose finansavimas rinkos sąlygomis yra 
nepakankamas ir (ar) neoptimalus; 

• užtikrinti finansiškai gyvybingų projektų srauto formavimą ir finansavimą; 

• teikia pasiūlymus ir ekspertinę pagalbą institucijoms ir įstaigoms pagal kompetenciją dėl būtinų 
sprendimų siekiant pagerinti investicinę aplinką ir finansavimo prieinamumą projektus 
įgyvendinantiems subjektams; 

• dalyvauja rengiant skatinamųjų finansinių priemonių investavimo strategijas ir vykdant investicijų 
rezultatyvumo bei poveikio stebėseną; 

• skleidžia arba didina Bendrovės finansinių paslaugų teikimo ir administravimo patirtį, inicijuodama 
arba vykdydama patirties sklaidos projektus ar juose dalyvaudama; 

• atlieka kitas funkcijas, kurios reikalingos Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) tikslams pasiekti. 

Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas 
licencijas ar leidimus. VIPA tyrimų ir plėtros veikloje nedalyvauja. 

 

TEISĖS AKTAI, KURIAIS VIPA PAVESTA VYKDYTI IR ĮGYVENDINTI FUNKCIJAS 

• Lietuvoje teisė finansinių priemonių administravimo ir (arba) įgyvendinimo funkcijas pavesti vykdyti 
nacionalinėms finansų institucijoms yra suteikta Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Valstybinė 
investicijų politika, vadovaujantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 (toliau – 
Investicijų įstatymas) 12 str. nuostatomis, sudaro palankias sąlygas privačioms investicijoms ir užtikrina 
efektyvų valstybės lėšų, skirtų investicijoms ar jų skatinimui, panaudojimą siekiant valstybės 
ekonominės ir socialinės plėtros. Valstybė, siekdama skatinti investicijas būsto ir viešosios arba viešąjį 
interesą tenkinančios infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros, energijos vartojimo efektyvumo 
srityse, skiria lėšų finansinėms priemonėms įgyvendinti ir (arba) fondų fondams valdyti. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės pavedimas VIPA, kaip valstybės valdomai finansų įstaigai, tiesiogiai susijęs su 
Investicijų įstatyme apibrėžtomis investicijų kryptimis bei finansinėmis priemonėmis.  

• Vadovaujantis Investicijų įstatymo 12 str. 4 ir 5 dalies nuostatomis, 2017 m. birželio 14 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 430 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4 d. 
nutarimo Nr. 1367 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo. VIPA 
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pavesti valdyti fondų fondus arba įgyvendinti finansines priemones, kai fondų fondas nesteigiamas, 
urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtros, būsto ir viešosios arba viešajam interesui tenkinti 
skirtos infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros bei energijos vartojimo efektyvumo srityje. 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų 
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programą“. 

• 2016 m. gegužės 11 d. nutarimu dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklių 
pakeitimo, VIPA pavesta atsakomybė finansų ministro nustatyta tvarka atlikti veiksmus dėl dotacijos 
skyrimo, kai savivaldybei pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimą 
Nr.1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo 
patvirtinimo“ skiriama dotacija projekto vykdytojo ir (ar) partnerio nuosavų lėšų indėliui finansuoti, ir 
šios dotacijos susigrąžinimo“. 

• 2018 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1046 VIPA pavesta vykdyti NPĮ 
veiklą urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtros, būsto ir viešosios arba viešajam interesui 
tenkinti skirtos infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros, energijos vartojimo efektyvumo 
skatinimo srityse. 

• Lietuvos banko priežiūros tarnybos sprendimu Nr. 241 – 268 uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų 
investicijų plėtros agentūra nuo 2018 m. gruodžio 3 d. yra įtraukta į Nacionalinių plėtros įstaigų sąrašą. 

• Kiti teisės aktai, reglamentuojantys įmonės veiklą: Akcinių bendrovių įstatymas, Finansų įstaigų 
įstatymas, LR Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas, Lietuvos nacionalinių plėtros įstaigų vidaus 
kontrolės reikalavimų aprašas, Nacionalinių plėtros įstaigų sąrašo tvarkymo taisyklės, Viešųjų pirkimų 
įstatymas, Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo gairių aprašas, LR Vyriausybė nutarimas Nr. 665 
„Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, Buhalterinės apskaitos įstatymas, mokesčių apskaičiavimą bei mokėjimą 
reglamentuojantys teisės aktai. 

TEISĖS AKTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA VEIKLOS ATASKAITA 

VIPA 2020 m. II ketvirčio veiklos ataskaita parengta vadovaujantis šių teisės aktų reikalavimais ir 
rekomendacijomis: LR Vyriausybės nutarimu Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo 
valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, LR Vyriausybės nutarimu Nr. Nr. 284 patvirtintu 
Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo gairių aprašu, Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių 
valdysenos kodeksu, bei atsižvelgiant į tarptautinius ir nacionalinius korporatyvinio valdymo principus 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos EBPO bei Baltic Institute of Corporate Governance 
(BICG) rekomendacijomis Lietuvai dėl valstybės valdomų įmonių savarankiškumo, skaidrumo ir efektyvumo 
didinimo. Tarptautiniais verslo apskaitos standartais. 

PAGRINDINIAI DUOMENYS 

Pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra 

Registracijos adresas Lukiškių g. 2, Vilnius 

Buveinės adresas Gedimino pr. 18/Jogailos g. 2, Vilnius 

Telefonas (8 5) 203 4977 

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 mokesčio mokėtoja 

Juridinių asmenų registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras 

Įstatai 
Įregistruoti Juridinių asmenų registre 2013 m. balandžio 11 d.  
(atnaujinti 2019 m. kovo 8 d.) 

Filialai VIPA filialų ir atstovybių neturi 
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ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJOS 

VIPA akcinis kapitalas yra 11 001 151,04 eurų. Jį sudaro 379 874 vnt. 28,96 eurų (dvidešimt aštuonių eurų 
devyniasdešimt šešių euro centų) nominaliosios vertės paprastųjų vardinių akcijų. Visos VIPA akcijos yra 
vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos. Per 2020 m. II ketvirčio ataskaitinį laikotarpį VIPA nebuvo 
įsigijusi savų akcijų. 

Visų VIPA 100 proc. akcijų savininkė yra valstybė. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklausančių 
akcijų suteikiamas teises bendrovėje, valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos finansų ministerija.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už 
valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ nuostatomis, 
valstybės valdomų įmonių dividendai yra susieti su bendrovių nuosavo kapitalo grąžos rodikliu ir 
apskaičiavimo bazė yra paskirstytinas pelnas. Dividendams įmonės turi skirti nuo 60 proc. iki 85 proc. 
paskirstytino pelno. Bendrovės, kurios pasiekia didesnę nuosavo kapitalo grąžą, moka mažesnius dividendus 
ir likusią pelno dalį gali skirti investicijoms bei tolesnei įmonės plėtrai. 

Paskirstant 2016 m. VIPA veiklos rezultatą – pelną, dividendams buvo skirta 254 563 Eur. 70 procentų 
paskirstytino pelno arba 572 081 Eur buvo skirta dividendams, paskirstant 2017 m. pelną. 80 proc. 2018 m. 
paskirstytinojo pelno, t. y. 266 509 Eur skirta dividendams. 

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. Visada keliame aukščiausius reikalavimus savo darbo rezultatams. 

• 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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      Strateginiai tikslai ir jų matavimo rodikliai 
 

Strateginė 
kryptis 

Strategi
nis tikslas 

Rodiklis 

Planuojamos rodiklių 
reikšmės 

Rodiklio pasiekimo metodologija 
Atsakinga
s asmuo 2020 m. 

planas 

2020 m.  

II ketv.  
faktas 

Tvaraus 
investavi
mo plėtra 

Didinti 
sutelktų 
lėšų 
prioritetinė
se viešosios 
infrastruktū
ros ir 
viešojo 
intereso 
srityse 

 

Sutelktos 
lėšos, mln. 
EUR 

574 610 

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.  

 

Už 
programų/ 

finansinių 
priemonių 
įgyvendini

mą 
atsakingų 

skyrių 
vadovai 

Didinti 
įmonės 
veiklos 
patikimumą 
ir 
efektyvumą 

Suteiktas 
nacionalinė
je ir 
tarptautinė
je finansų 
rinkoje 
pripažįsta
mas 
įvertinimas 

25% 15% 

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 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. 

OVS 
skyriaus 
vadovas 

Tapti 
nacionalinė

Pasirašytų 
sutarčių su 

34 33 
Rodiklis skaičiuojamas akumuliuotu būdu nuo 

VIPA veiklos pradžios. Skaičiuojamos visos pasirašytos 
Už 

programų/ 
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Strateginis 
tikslas 

Uždavinys Rodiklis 

Planuojamos 
rodiklių reikšmės 

Rodiklio pasiekimo metodologija 

Už 
programų 

/ 
finansinių 
priemonių 
įgyvendini

mą 
atsakingų 

skyrių 
vadovai 

2020 m. 
planas 

2020 m. 
II ketv. 
faktas 

D
id

in
ti

 s
u
te

lk
tų

 l
ė
šų

 a
p
im

ti
s 

v
ie

šo
si

o
s 

in
fr

a
st
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k
tū

ro
s 

ir
 v

ie
šo

jo
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n
te

re
so

 

sr
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y
se

 

Skatinamųj
ų 
finansinių 
priemonių 
plėtra 
srityse, 
kuriose yra 
rinkos 
nepakanka
mumas 

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

   ≥ 11    ≥ 11 

2019 m. pabaigoje įgyvendinamų finansinių 
priemonių skaičius siekė 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/fon
dų lygmeniu), 
mln. EUR 

290 279 

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 
įgyvendini

mą 
atsakingų 

skyrių 
vadovai 

Projektų 
srauto 
formavima
s 

Potencialių 
projektų 
vertė, mln. 
EUR 

75   139 

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 
(EBITDA), 
mln. EUR 

≥0,
1 

0,4
5 

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 

Įmonės 
vidaus 
procesų 
optimizavi
mas ir 
efektyvini
mas 
atsižvelgia
nt į 
pasirinkto 
vertinimo 

Įmonės 
procesų 
įvertinimas, 
pagal 
taikomus 
reikalavimus ir 
jų tobulinimas 
pagal 
rekomendacij
as 

Self-
assesm
ent/išo
rės 
auditas  

- 

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. 

Organizaci
jos 

vystymo 
skyriaus 
vadovas 

je ir 
tarptautinė
je rinkoje 
pripažintu 
partneriu 

partneriais 
skaičius, 
vnt. 

sutartys dėl finansinių priemonių/fondų steigimo, 
sutartys su finansiniais tarpininkais, investuotojais, 
tarptautinio bendradarbiavimo partneriais, sutartys 
dėl narystės ir veiklos įvairiose asociacijose ir kt. 

 

finansinių 
priemonių 
įgyvendini

mą 
atsakingų 

skyrių 
vadovai 



 
8 

reikalavim
us 

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. 

Įmonės 
žmogiškojo 
kapitalo 
stiprinimas 

Savanoriška 
darbuotojų 
kaita po 
bandomojo 
laikotarpio, 
proc. 

20    9,4 

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. 

Organizaci
jos 

vystymo 
skyriaus 
vadovas 

Svarbiausių 
(kertinių) 
pareigybių 
pakeičiamumo 
užtikrinimas,  
darbuotojų 
pasitenkinima
, % 

- - 

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 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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Orientacij
a į 
partnerius 

 

Partnerių 
pasitenkinima
, % 

- - 

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. 

Organizaci
jos 

vystymo 
skyriaus 
vadovas 

VIPA 
žinomumo 
pagal 
skirtingas 
tikslines 
grupes, % 

- - 

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. 

Organizaci
jos 

vystymo 
skyriaus 
vadovas 

Orientacij
a į klientą 

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

95 100 

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 
įgyvendini

mą 
atsakingų 

skyrių 
vadovai 

Klientų 
pasitenkinima
s VIPA 
teikiamų 
paslaugų 
kokybe, proc. 

85 85 

2020 m. kovo mėn 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. 

Organizaci
jos 

vystymo 
skyriaus 
vadovas 
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SVARBIAUSI 2020 M. II KETV. ĮVYKIAI IR VEIKLOS AUGIMAS 

VIPA 2020 m. II ketvirčio pabaigoje valdė 5 fondus pagal fondų valdymo sutartis, 1 investicinę platformą 
veikdama kaip tikrasis narys, įgyvendino 3 grąžinamosios subsidijos ir 1 savivaldybių dotacijų priemones 
bei įgyvendino 2 priemones veikdama kaip finansinis tarpininkas. VIPA, siekdama užtikrinti augantį 
viešosios infrastruktūros bei viešojo intereso projektų finansavimą nuosekliai didina lėšų, skirtų viešosios 
infrastruktūros finansavimui, portfelio apimtis. Bendra per visas šias priemones sutelkta lėšų suma 
2020 m. II ketvirčio pabaigoje siekė 610 mln. Eur. 

1. Daugiabučių namų modernizavimo fondas (DNMF)  

DNMF portfelį (299 mln. Eur) sudaro: 74 mln. Eur ES lėšos, 7 mln. Eur DNMF grįžusių lėšų dalis 
(panaudota sutartims pasirašyti), 50 mln. Eur ERPB paskolos lėšos, 68 mln. Eur valstybės perskolinamosios 
paskolos lėšos ir 100 mln. Eur papildomos valstybės perskolinamosios paskolos lėšos. Kadangi VIPA yra 
išdavusi raštų dėl finansavimo daugiau, nei kol kas yra pasiskolinusi privačių lėšų, ieškomi sprendimai dėl 
papildomų lėšų pasiskolinimo. 

 

 

 

Iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos buvo pasirašytos 603 sutartys už 228,1 mln. Eur. 
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Ketvirčio pabaigoje patvirtintų paraiškų suma sudarė 201 mln. Eur. Iš viso iki 2020 m. II ketvirčio pab. 
grįžusios lėšos sudarė daugiau nei 33,4 mln. Eur, o išmokėjimai siekė 170,5 mln. Eur.  

 

2. Energijos efektyvumo fondas (ENEF)  

Energijos efektyvumo fondo lėšomis įgyvendinamos dvi finansinės priemonės: 

• Paskolų finansinė priemonė, skirta centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimui. Ši priemonė 
derinamasu  ENEF ) grąžinamosios subsidijos (priemonė Nr. 04.3.1-VIPA-T-113) lėšų teikimu; 

• Garantijų finansinė priemonė, skirta miestų gatvių apšvietimo modernizavimui.  

Bendra ENEF įnašo suma – 79,65 mln. EUR. 14,49 mln. EUR yra skirti gatvių apšvietimo modernizavimo 
projektų garantijoms teikti ir 65,16 mln. EUR centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimo paskoloms 
teikti, skirtą lėšų sumą planuojama sumažinti.  

2.1 Centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimas (CVVP) 

Iki 2020 m. II ketvirčio. pabaigos: pasirašyta 16 paskolos sutarčių už 7,72 mln. EUR (nutrauktos 3 sutartys 
už 1,67 mln. EUR) bei 36 sutartys subsidijoms techninei dokumentacijai už 1,18 mln. EUR (nutraukta 13 
sutarčių subsidijoms techninei dokumentacijai, nes atsisakyta įgyvendinti projektus arba paraiškos pateiktos 
pagal derinamosios su ENEF grąžinamoji subsidijos (Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 priemonė kvietimą Nr.2); gauti 
ir apmokėti 98 mokėjimo prašymai 4,96 mln. EUR sumai; vertinimui pateikta 187 vnt. paraiškų už 115,13 mln. 
Eur; baigti 6 projektai (Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 3 projektai, Kauno technikos kolegijos, 
Turto banko bei Vilkijos žemės ūkio mokyklos ETPT projektas). 

 

http://www.vipa.lt/puslapis/garantijos
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Pagal derinamosios su ENEF grąžinamoji subsidijos (Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 priemonė) 2020 m. kovo 
21 d. paskelbtą kvietimą Nr. 2, iki liepos 1 d. gautos 127 paraiškos, iš kurių su ENEF dalimi – 67. Gautų 
ENEF paraiškų finansavimo poreikis – 26,03 mln. EUR plotas sudaro 280 179,66 kv. m. Siekiant užtikrinti 
tokį patį finansavimą visoms pateiktoms paraiškoms, nustatytas finansavimo trūkumas: ENEF – 8,6 mln. 
Eur, o derinamosios su ENEF grąžinamoji subsidijos priemonėje Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 70 mln. EUR. Bus 
ieškoma sprendimų su atsakingomis ministerijomis: LR Finansų ministerija  ir LR Energetikos ministerija.  

 

2.2. Garantijos gatvių apšvietimui (Garantijos)  

2020 m. II ketv. pabaigai gautos 8 paraiškos dėl Garantijų suteikimo. Pagal gautas paraiškas bendra 
įgyvendinamų projektų vertė sudaro 30,7 mln. Eur. Įvertintos 8 paraiškos, kurių sąlyginių įsipareigojimų 
raštų dėl Garantijos suteikimo suma sudaro 19,3 mln. Eur, bendra 2020 m. II ketv. galiojančių 
įsipareigojimo raštų suma yra 5,63 mln. Eur. Pasirašyta 1 garantijos sutartis, pagal kurią išduotos 
garantijos suma sudaro 403 000,00 EUR.  
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3. Grąžinamoji subsidija (GS)  

Per 2020 m. II ketvirtį patvirtintas derinamosios su ENEF grąžinamoji subsidijos (Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 
priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašas bei paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. Per 2020 m. II 
ketvirtį gauta 119 paraiškų už 91,96 mln. Eur. 2020 m. II ketv. buvo patvirtintas vandentvarkos 
grąžinamosios subsidijos (Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 priemonė) PFSA pakeitimas ir pasirašyta 17 vandentvarkos 
projektų finansavimo sutarčių už 7,1 mln. Eur. 2020 m. II ketv. gauta 1 paraiška už 2,9 mln. Eur. Bendra 
GS  pasirašytų sutarčių suma sudaro 12,4 mln. Eur. 

 

 

Siekiant spartinti ES lėšų investicijas, sutrumpinti valstybės biudžeto lėšų skyrimo ir subsidijų išmokėjimo 
veiksmų terminai. 

4. Savivaldybių dotacija (SD) 

Iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos pateikta paraiškų 53,64 mln. EUR sumai, įvertinta paraiškų už 39,85 
mln. EUR, pasirašyta sutarčių 34,64 mln. EUR, išmokėta lėšų 25,31 mln. EUR sumai.  
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Siekiant spartinti ES lėšų investicijas, sutrumpinti valstybės biudžeto lėšų dotacijų savivaldybėms skyrimo 
ir išmokėjimo veiksmų terminai. 

 

5. Kultūros paveldo fondas (KPF) 

Kultūros paveldo fondui skirta 5,2 mln. eurų ES fondų lėšų. Šiomis lėšomis finansuojamos paskolos 
viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims, valdantiems kultūros paveldo objektus.  

 

 

2018 m. gruodžio 20 d. VIPA pasirašė sutartį su atrinktu finansinės priemonės valdytoju, kuris teikia 
paskolas KPF lėšomis tiesiogiai pareiškėjams. Atrinktas finansinės priemonės valdytojas AB „Šiaulių 
bankas“. 2019-04-17 AB „Šiaulių bankas“ paskelbė kvietimą dėl paskolų teikimo kultūros paveldo objektus 
valdantiems viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims.  

 

Iki 2020 m. II ketv. pabaigos AB „Šiaulių bankas“ pasirašė 4 KPF lėšomis finansuojamas paskolų sutartis su 
UAB „Plungės darna“, VšĮ Vilniaus dailės akademija ir Šalčininkų raj. savivaldybės administracija, bendra 
paskolų suma sudaro 1,64 mln. EUR, išmokėjimai sudaro 0,9 mln. EUR.  

LR Kultūros ministerija su Europos komisija derina valstybės pagalbos schemą, kuri sudarytų galimybę 
pritraukus į KPF privačias banko lėšas taikyti asimetrinį rizikos pasidalijimą.   

6. Savivaldybių viešieji pastatai (SPF) 

Savivaldybių pastatų fondo lėšomis finansuojami savivaldybių pastatų modernizavimo projektai – tam 
skirta 17,2 mln. eurų ES fondų lėšų.  

2018 m. vasario 21 d. pasibaigus SPF finansinės priemonės „Paskolos savivaldybių pastatų 
modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ viešajam pirkimui, laimėtoju 
paskelbtas AB „Šiaulių bankas“, kuris prie priemonės prisidės 20 mln. EUR privačių lėšų. Sutartis su 
atrinktu finansinės priemonės valdytoju – AB „Šiaulių bankas“ pasirašyta 2018 m. gegužės 18 d. Kvietimą 
savivaldybėms teikti paraiškas AB „Šiaulių bankas“  paskelbė 2018 m. spalio 15 d.  



 
14 

 

Iki 2020 m. II ketv. pabaigos AB „Šiaulių bankas“ sudarė 9 paskolų sutartis už 4,23 mln. EUR (SPF lėšos - 
1,82 mln. EUR, privačios - 2,41 mln. EUR). Išmokėjimai sudarė 2,41 mln. EUR (SPF lėšų - 1,03 mln. EUR; 
privačių - 1,37 mln. EUR).  

Taip pat iki 2020 m. II ketv. pabaigos užbaigtas dviejų projektų įgyvendinimas, t. y. Šalčininkų raj. Jašiūnų 
lopšelio-darželio ir Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizacija. Užbaigus šiuos du projektus 
per metus bus sutaupyta 1 186 541,22 kWh, o šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažės 62,15 tonų 
per metus.  

 

2020 m. birželio 16 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-359 patvirtintas Klimato kaitos programos 
kompensacinių išmokų mokėjimo savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimui tvarkos aprašas, pagal kurį 
SPF lėšomis finansuotiems projektams skiriama 30 proc. kompensacinė išmoka tinkamoms išlaidoms 
padengti. Iki 2020 m. II ketv. pabaigos buvo gauta viena paraišką dėl kompensacinės išmokos skyrimo. 

 

7. Vandentvarkos fondas (VF) 

2019 m. vasario 1 d. pasirašyta Vandentvarkos fondo  steigimo sutartis – 30 mln. Eur.  

VF lėšomis teikiamos paskolos (iki 20 m. trukmės) geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo 
tinklų plėtrai ir rekonstrukcijai finansuoti. Paskolos nuotekų tinklų plėtros projektams gali būti derinamos 
su vandentvarkos grąžinamąja subsidija (Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 priemonė). Geriamojo vandens tiekimo 
tinklų plėtros ir geriamojo vandens ir (arba) rekonstrukcijos projektai finansuojami tik finansinės 
priemonės lėšomis, t. y. tokiems projektams nebus skiriama gražinamoji subsidija. 
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2019 m. balandžio 2 d. patvirtintas Lengvatinių paskolų teikimo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) 
nuotekų surinkimo tinklų plėtrai ir (arba) rekonstrukcijai tvarkos aprašas. Kvietimas teikti paraiškas 
paskelbtas 2019 m. balandžio 3 d.  

2019 m. spalio 1 d. buvo paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas kuris galiojo iki 2020 m. liepos 1 
d.  

Iki 2020 m. II ketv. m. pabaigos  gauta 23 paraiškos (per II ketv. gautos 2 paraiškos) už 20,8 mln. ir 
priimti sprendimai dėl 18 vandentvarkos projektų finansavimo už 11,85 mln. Eur. Iš jų jau pasirašyta 18 
VF sutarčių 11,85 mln. EUR. sumai.   

 

2019 m. lapkričio 13 d. VIPA generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2019/9-82 buvo patvirtinta paskolų 
teikimo iš VIPA lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtrai ir (arba) 
rekonstrukcijai gairės (toliau – Gairės). Gairės parengtos siekiant sudaryti papildomo finansavimo 
galimybes įgyvendinti projektus, bendrai finansuojamus VF arba VF ir vandentvarkos grąžinamosios 
subsidijos (priemonės Nr. 05.3.2-VIPA-T-024) lėšomis ir pasiekti numatytą tikslą – padidinti vandens 
tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.  

Iki 2020 m. II ketv. m. pabaigos  gauti 3 prašymai VIPA nuosavomis lėšomis finansuoti vandentvarkos 
projektus. Pasirašytos 3 sutartys (iš jų viena – per II ketv.) daugiau kai 0,58 mln. Eur. sumai. 

 

 8. Investicinė platforma energijos efektyvumo srityje 

 VIPA ir valstybės kapitalo „Lietuvos energijos“ grupei priklausanti energijos skirstymo bendrovė 
„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 2018 m. liepos 12 d. įsteigė komanditinę ūkinę bendriją 
„Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ (toliau – EEFP). EEFP finansuojama ESO ir tarptautinių 
finansų institucijų lėšomis - 10 mln. Eur skyrė ESO, 12,5 mln. Eur buvo pritraukti 2019 m. spalio 1 d. 
pasirašius paskolos sutartį su Europos investicijų banku, dėl tokios pačios sumos šiuo metu deramasi su 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku.  

Iki 2020 m. II ketv. pabaigos EEFP lėšomis finansuoti du projektai, t. y. AB „Panevėžio stiklas” energinio 
efektyvumo priemonių diegimo projektas, kurį įgyvendinus per metus bus sutaupytą 8 465,92 MWh 
energijos ir UAB „Ledlandas“ įgyvendintas apšvietimo atnaujinimo projektas, kurio metiniai energijos 
sutaupymai sudarys 81,57 MWh. Bendra EEFP lėšomis finansuotų paskolų suma – 186 110 Eur.  
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VIPA VALDYMO IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

VIPA valdymo organai: 

• Visuotinis akcininkų susirinkimas; 

• Stebėtojų taryba; 

• Valdyba; 

• Generalinis direktorius.  

VISUOTINIS AKCININIKŲ SUSIRINKIMAS 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo 
sprendimams prilyginami Lietuvos Respublikos finansų ministerijos priimti raštiški sprendimai. Pagrindinės 
visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijos yra: 

• keisti bendrovės įstatus; 

• rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybą ir jos narius,  

• rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, 
nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas; 

• tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį; 

• priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo; 

• tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už 
trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo; 

• priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo; 

• priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą.   

• nustatyti Bendrovės veiklos vertinamus rodiklius, nuo kurių priklauso Bendrovės generalinio 
direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydis. 

STEBĖTOJŲ TARYBA 

Stebėtojų taryba – kolegialus bendrovės veiklą prižiūrintis organas, kurį 4 (ketverių) metų kadencijai 
renka Visuotinis akcininkų susirinkimas - Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Esama kadencija 
paskirta iki 2021 m. balandžio 12 d. Stebėtojų taryba užtikrina bendrovės ir akcininkų interesų 
atstovavimą, atskaitomybę akcininkui, objektyvią bei nešališką VIPA veiklos ir jos valdymo organų 
priežiūrą ir rekomendacijų teikimą. 

Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas ir vykdydama savo veiklą, 
rengia šiuos dokumentus: 

• Metinį stebėtojų tarybos veiklos planą. 

• Metinę stebėtojų tarybos veiklos ataskaitą. 

• Posėdžių protokolus. 

• Stebėtojų tarybos savo veiklos vertinimo anketas. 

 

Pagrindinės stebėtojų tarybos funkcijos yra: 

• svarstyti ir tvirtinti bendrovės veiklos strategiją, analizuoti ir vertinti informaciją apie bendrovės 
veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui; 

• rinkti valdybos narius, atšaukti juos iš pareigų; 

• prižiūrėti valdybos ir bendrovės vadovo bei jo pavaduotojų veiklą; 

• svarstyti generalinio direktoriaus teikiamą kandidato, kuris užimtų vidaus audito tarnybos vadovo 
arba vidaus auditoriaus, kai nesteigiama vidaus audito tarnyba, pareigas, kandidatūrą ir jai pritarti; 

• pateikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir (arba) pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos 
projekto ir planuojamų pasiekti strateginio laikotarpio veiklos rodiklių iki Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijai nustatant valstybės valdomų įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina 
Lietuvos Respublikos finansų ministerija arba yra akcijų valdytoja, planuojamus pasiekti pagrindinius 
veiklos rodiklius, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir 
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Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos, generalinio direktoriaus bei jo pavaduotojo veiklos, 
Bendrovės valdybos patvirtintos Bendrovės strategijos ir jos įgyvendinimo pagal kalendorinių metų 
ketvirčius; 

• pateikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį 
nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto ir jam priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų 
rinkinio ir parengto tarpinio pranešimo;  

• pritarti Bendrovės valdybos tvirtinamai Bendrovės valdymo struktūrai ir darbuotojų pareigybėms; 

• pritarti Bendrovės valdybos sprendimams dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, 
dalyve; 

• pritarti Bendrovės valdybos sprendimams steigti Bendrovės filialus ir atstovybes ar nutraukti jų 
veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus. 

Stebėtojų tarybos nariai (2020 m. birželio 30 d. duomenimis) 

Vardas, pavardė Darbovietės, pareigos Išsilavinimas 
Kadencijos 

trukmė 
Kadencijos 

pradžia 

Arūnas Čiulada 
(nepriklausomas narys, 

stebėtojų tarybos 
pirmininkas) 

UAB „Synergy Finance“ 
(įm. kodas 301439551, 
adresas P. Lukšio g. 32, 

Vilnius) direktorius 

Vilniaus universitetas, verslo 
vadybos ir administravimo bakalauro 

laipsnis. 
Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas, 
Vadybos ir verslo administravimo 

magistro laipsnis 

3 m. 2  
mėn. 

2017 04 12 

Lina Liubauskaitė 
(Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 
kanceliarijos atstovė) 

LR Vyriausybės 
kanceliarijos (įm. kodas 

188604574, adresas 
Gedimino pr. 11, Vilnius) 

Ekonomikos politikos 
grupės vadovė 

Vilniaus universitetas, Ekonomikos 
bakalauro laipsnis 

 

3 m. 2  
mėn. 

2017 04 12 

Raimondas 
Rapkevičius 

(nepriklausomas narys) 

UAB "ALNA" (įm. kodas 
220046110, adresas A. 
Domaševičiaus g. 5, 
Vilnius) direktorius 

Vilniaus universitetas, Ekonomikos 
bakalauro laipsnis 

1 m. 10  
mėn. 

2018 08 03 

Raimonda Eidžiūnė 
(Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos 

valstybės tarnautoja) 

LR Finansų ministerijos 
(įm. kodas 288601650, 
adresas Lukiškių g. 2, 

Vilnius) Investicijų 
departamento vyresnioji 

patarėja  

Mykolo Romerio universitetas, 
Teisės bakalauro laipsnis. 

Mykolo Romerio universitetas, 
Tarptautinės teisės magistro 

laipsnis. 

1 m. 6  
mėn. 

2018 12 03 

Vaidotas Dirmeikis 
(nepriklausomas narys) 

AB "Lietuvos geležinkeliai" 
(įm. kodas 110053842, 

adresas Mindaugo g. 12, 
Vilnius) Finansų valdymo 

skyriaus vadovas 

Vilniaus universitetas, Ekonomikos 
bakalauro laipsnis 

EXECUTIVE SCHOOL/BI NORWEGIAN 
BUSINESS SCHOOL, Vadovų 

magistratūra 

7 mėn. 2019 11 18 

 

 

Stebėtojų tarybos kompetencijos 

Kokybiškai stebėtojų tarybos veiklai per 2020 II ketvirtį m. buvo užtikrintos visos reikalingos 
kompetencijos, atsižvelgiant į VIPA veiklos apimtis ir stebėtojų tarybos atsakomybę, priimamus 
sprendimus. 

Stebėtojų tarybos narių kompetencijų dengiamos šios sritys: 

Finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje: Arūnas Čiulada (Stebėtojų tarybos 
pirmininkas, UAB Synergy Finance direktorius), Raimondas Rapkevičius (Nepriklausomas Stebėtojų 
tarybos narys, UAB "ALNA" direktorius), Vaidotas Dirmeikis (Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, AB 
"Lietuvos geležinkeliai" Finansų valdymo skyriaus vadovas);  

Strateginio planavimo ir valdymo srityje: Arūnas Čiulada (stebėtojų tarybos pirmininkas, 
nepriklausomas stebėtojų tarybos narys UAB Synergy Finance direktorius), Raimondas Rapkevičius 
(Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, UAB "ALNA" direktorius); 

Ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, srityje: Raimonda Eidžiūnė (stebėtojų tarybos narė, Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento direktoriaus pavaduotoja), Lina Liubauskaitė 
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(stebėtojų tarybos narė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Politikos įgyvendinimo grupės vyriausioji 
patarėja finansų ir ekonomikos klausimais, stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja). 

Kapitalo investicijų ir finansinių priemonių portfelio rizikos vertinimo srityse Vaidotas Dirmeikis 
(Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, AB "Lietuvos geležinkeliai" Finansų valdymo skyriaus vadovas) 

Stebėtojų tarybos posėdžiai ir priimti sprendimai 

Iki 2020 m. II ketv. pabaigoe įvyko 7 (septyni) stebėtojų tarybos posėdžiai. 

Iki 2020 m. birželio 30 d.: 

• priimtų sprendimų – 10; 

• svarstyta klausimų –25. 

Stebėtojų tarybos narių dalyvavimas posėdžiuose 2020 m. II ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

Nepriklausomų stebėtojų tarybos atlygis 2020  m.  

Atlygis už veiklą VIPA stebėtojų taryboje nustatytas LR finansų ministro 2019 m. balandžio 30 d. 
įsakymu Nr. 1K-138 „Dėl nepriklausomo uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros 
stebėtojų tarybos nario atlygio už veiklą stebėtojų taryboje nustatymo“. Nepriklausomam stebėtojų 
tarybos nariui už stebėtojų tarybos nario veiklą mokamas atlygis, kurį sudaro:  

1. fiksuota mėnesinė dalis – 156 eurai (neatskaičius mokesčių) 

2. už kiekvieną stebėtojų tarybos posėdį, kuriame nepriklausomas narys dalyvavo: 

2.1. 315 eurų (neatskaičius mokesčių) nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui, jeigu jis yra stebėtojų 
tarybos pirmininkas, 

2.2. 235 eurų (neatskaičius mokesčių) nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui, jeigu jis nėra 
stebėtojų tarybos pirmininkas. 

Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui atlygis mokamas kas ketvirtį iki kiekvieno ketvirčio pirmojo 
mėnesio 16 dienos už praėjusį ketvirtį. 

Už veiklą stebėtojų taryboje 2020 m. II ketv. nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams iš viso 
išmokėta (prieš mokesčius, EUR): 

Stebėtojų tarybos nario vardas ir pavardė Suma (EUR) 

Arūnas Čiulada (nepriklausomas narys, stebėtojų tarybos pirmininkas) 1413,00 

Raimondas Rapkevičius (nepriklausomas stebėtojų tarybos narys) 1173,00 

Vaidotas Dirmeikis (nepriklausomas stebėtojų tarybos narys) 1173,00 

VALDYBA 

Valdyba yra kolegialus VIPA valdymo organas, kurio darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo 
reglamentas. Valdyba užtikrina bendrovės strategijos įgyvendinimą, tinkamą bendrovės valdyseną, 
atsižvelgiant į akcininko interesus, laikymąsi įstatymų ir VIPA vidaus politikos nuostatų, nustato 
atitinkamas rizikos valdymo ir kontrolės priemones. Valdybą sudaro 4 (keturi) nariai. Valdybos narius 4 
(ketveriems) metams renka Stebėtojų taryba, esama kadencija paskirta iki 2021 m. balandžio 24 d. 
2017 m. balandžio 24 d. VIPA stebėtojų tarybos nutarimu Nr. 2017/8-6 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės 
Viešųjų investicijų plėtros agentūros valdybos narių sudėties“ patvirtinta VIPA valdybos sudėtis iš VIPA 
darbuotojų. VIPA darbuotojams už darbą valdyboje atlygis nėra mokamas. Valdyba iš savo narių išsirenka 
valdybos pirmininką. 

Pagrindinės Valdybos funkcijos yra: 

• Svarstyti ir tvirtinti: 

Stebėtojų tarybos nario vardas ir pavardė Lankomumas (%) 

Arūnas Čiulada  100 % 

Lina Liubauskaitė  83 % 

Raimondas Rapkevičius  100 % 

Raimonda Eidžiūnė  100 % 

Vaidotas Dirmeikis 100 % 
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• Bendrovės metinį pranešimą; 

• Bendrovės tarpinį pranešimą; 

• Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes; 

• pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka; 

• nustatyti Bendrovės generalinio direktoriaus atrankos konkurso tvarką, rengti ir atšaukti Bendrovės 
generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarčių sąlygas, tvirtinti pareiginius 
nuostatus, skatinti ir skirti nuobaudas. Nustatant Bendrovės generalinio direktoriaus atlyginimą 
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio  23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl 
valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ ir Visuotinio susirinkimo nustatytais Bendrovės 
veiklos vertinamais rodikliais, nuo kurių priklauso Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinės algos 
kintamosios dalies dydis. Sprendimas dėl konkrečių Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinės 
algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžių priimamas gavus Visuotinio susirinkimo 
pritarimą; 

• priimti sprendimus: 

• Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; 

• steigti Bendrovės filialus ir atstovybes ar nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus; 

• dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio 
kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);  

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

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

• priimti sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės 
įstatinio kapitalo. 

Valdyba vykdydama savo veiklą, rengia šiuos dokumentus: 

• Metinį valdybos veiklos planą 

• Metinę valdybos veiklos ataskaitą 

• Posėdžių protokolus  

• Valdybos savo veiklos vertinimo anketas. 
 

Valdybos nariai (2020 m. birželio 30 d. duomenimis): 

Vardas, 
pavardė 

Darbovietės, pareigos Išsilavinimas 
Kadencijos 

trukmė 
Kadencijos 

pradžia 

Gvidas 
Dargužas 

UAB Viešųjų investicijų plėtros 
agentūros (įm. kodas 

303039520, adresas Gedimino 
pr.18/Jogailos g. 2, Vilnius)  

generalinis direktorius 

Šiaulių universitetas, 
Ekonomikos magistro 
kvalifikacinis laipsnis 

3 m. 2mėn. 2017 04 24 

Raimonda 
Lauraitytė 

UAB Viešųjų investicijų plėtros 
agentūros (įm. kodas 

303039520, adresas Gedimino 
pr.18/Jogailos g. 2, Vilnius) 
Finansų valdymo skyriaus 

vadovė 

Vilniaus universitetas, 
Ekonomikos bakalauro laipsnis 

3 m. 2mėn. 2017 04 24 

Kristina 
Vaskelienė 

UAB Viešųjų investicijų plėtros 
agentūros (įm. kodas 

303039520, adresas Gedimino 
pr.18/Jogailos g. 2, Vilnius) 

generalinio direktoriaus 
pavaduotoja 

ISM Vadybos ir ekonomikos  
universitetas, 

Finansų ekonomikos magistro 
laipsnis 

2 m. 2mėn. 2018 04 06 

Dalia 
Dubovskė 

UAB Viešųjų investicijų plėtros 
agentūros (įm. kodas 

303039520, adresas Gedimino 
pr.18/Jogailos g. 2, Vilnius) 

generalinio direktoriaus 
pavaduotoja 

Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas 

Nekilnojamo turto vadybos 
bakalauro laipsnis 

Verslo vadybos magistro 
laipsnis 

2 mėn. 2020 04 23 
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Ketvirto valdybos nario atranka buvo paskelbta 2020 m. sausio 24 d. uždarosios akcinės bendrovės 
Viešųjų investicijų plėtros agentūros stebėtojų tarybos nutarimu Nr.2020/8-4  „Dėl uždarosios akcinės 
bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros valdybos nario atrankos“. 2020 m. kovo 31 d. duomenimis, 
ketvirtas valdybos narys nėra išrinktas. 

Valdybos narių kompetencijų dengiamos šios sritys: 

• Strateginis veiklos planavimas, vystymas ar pokyčių valdymas - Gvidas Dargužas (Valdybos 
pirmininkas, VIPA generalinis direktorius)  

• Fondų steigimas, finansinių priemonių kūrimas ir kapitalo investavimas, valdymas ar kitų finansinių 
priemonių administravimas ir įgyvendinimas - Kristina Vaskelienė (VIPA generalinio direktoriaus 
pavaduotoja)  

• Finansinis planavimas, finansinio plano vykdymo analizė ir kontrolė - Raimonda Lauraitytė (VIPA 
Finansų valdymo skyriaus vadovė/vyr.finansininkė)  

• Rizikos valdymo ir atitikties kontrolės įgyvendinimas, Dalia Dubovskė (VIPA generalinio direktoriaus 
pavaduotoja) 

Iki 2020 m. II ketv. pabaigos įvyko 10 valdybos posėdžių. 

• priimtų sprendimų – 20; 

• svarstytų klausimų – 30. 

 
Valdybos narių dalyvavimas posėdžiuose 2020 II ketv. m. 

 

 

 

 

 

VADOVYBĖ 

Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus 
organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą. Nuo 2013 m. gegužės 2 d. generalinio direktoriaus pareigas eina 
Gvidas Dargužas.  

ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA IR DARBUOTOJAI 

VIPA organizacinė struktūra ir papildomi etatai patvirtinti 2020 m. sausio 23 d. uždarosios akcinės 
bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros valdybos nutarimu Nr. 2020/3-4 ir 2020 m. balandžio 10 d. 
uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros valdybos nutarimu Nr.2020/3-16. 
Patvirtinus struktūriniais pakeitimus VIPA organizacinėje struktūroje atsirado nauja vyresniojo projektų 
vadovo pareigybė. 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.  

 

Valdybos nario vardas ir pavardė Lankomumas(%) 

Gvidas Dargužas 100 % 

Raimonda Lauraitytė 100 % 

Kristina Vaskelienė 100 % 

Dalia Dubovskė 100 % 
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2020 m. birželio 30 d. VIPA dirbo 58 darbuotojai (iš jų 4 vaiko priežiūros atostogose), 2020 m. II ketvirtį  
vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 53 darbuotojai. Per II ketvirtį įmonę savo noru paliko 3 darbuotojų, 
o buvo priimti 5 nauji darbuotojai. Iš jų 1-as darbuotojas atrinktas į aktyvų administravimo skyriaus vadovo 
poziciją, 2-u projektų vadovai, 1-as viešųjų pirkimų specialistas. 1-as vidaus auditorius. 

 

 

Organizacijoje didžiąją darbuotojų dalį sudaro moterys – 64 proc., vyrai sudaro – 36 proc. Tarp 
vadovaujančias pozicijas užimančių darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį - 33 proc. vadovų sudarė vyrai, 
o 67 proc. sudarė moterys. Vidutinis Agentūroje dirbančių darbuotojų amžius yra 36,3 metų. 
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Agentūroje dirba 58 darbuotojai, 8% yra aukščiausio lygmens vadovai, tai generalinis direktorius, 
generalinio direktoriaus pavaduotojos, vidaus auditorė ir patarėjas – rizikų valdymo ekspertas. Aštuoni 
viduriniosios grandies vadovai vadovauja ekspertams, projektų vadovams, IT sistemų vystytojams, 
teisininkams  ir specialistams. Darbuotojų pareigybių pasiskirstymas rodo, kad daugiausiai Agentūroje 
dirba specialistų ir finansininkų, jie sudaro 38% visų Agentūros darbuotojų. 

 

               
 

 

VIPA žmogiškųjų išteklių valdymas yra atliekamas vadovaujantis patvirtinta Žmogiškųjų išteklių 
planavimo ir valdymo procedūra, kurioje nustatyta darbuotojų poreikių planavimas, atranka, priėmimo 
tvarka, darbuotojų veiklos ir kompetencijų vertinimo organizavimo principai, kvalifikacijos kėlimas.  

Generalinio direktoriaus įsakymu 2019 m. birželio 11 d. Nr. 2019/9-35 buvo atnaujinta ir patvirtinta 
uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros atlygio sistema, joje reglamentuota 
visiems darbuotojams vieninga mokamo darbo užmokesčio struktūra ir kitos motyvacinės priemonės, 
skatinančios siekti VIPA strateginiame veiklos plane nustatytus rodiklius ir jų reikšmes, siekti asmeninio 
efektyvumo ir produktyvumo. 2020 m. gegužės 11 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2019/9-40 buvo 
peržiūrėtos ir atnaujintos darbo užmokesčio ribos. 2020 m. II ketv. maksimaliai asmeninius rodiklius 
pasiekė 98% darbuotojų. 

Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. II ketv. 2842 Eur. 
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Atsižvelgus į ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kuris pradėtas taikyti nuo 2018 m. gegužės 
25 d. Agentūra viešindama mokamą darbo užmokestį darbuotojams suskirstė darbuotojus į grupes: 
vadovas (generalinis direktorius), vadovybė (priskirta, generalinio direktoriaus pavaduotojai, vidaus 
auditorius, patarėjas – rizikų valdymo ekspertas) skyrių vadovai, ekspertai, projektų vadovai, specialistai, 
taip siekiant išlaikyti skaidrumą ir laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.  

Generalinio direktoriaus darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr.1341 
„Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ (toliau – Nutarimas), sprendimą priima 
akcininkas (LR finansų ministerija). Generalinio direktoriaus darbo užmokestį sudaro pastovioji ir 
kintamoji darbo užmokesčio dalis. Pastovioji darbo užmokesčio dalis nustatoma pagal VIPA kategoriją 
atsižvelgiant į praėjusių finansinių metų rodiklius. Nuo 2019 m. birželio 1 d. pasiekus rodiklius VIPA 
priskirta I kategorijai. 

2020 m. Kintamoji darbo užmokesčio dalis skirta 50 % mėnesinės algos pastoviosios dalies 2020 m. 
balandžio 30 d. LR Finansų ministro įsakymu Nr. MI-402 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų 
investicijų plėtros agentūros generalinio direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalių 
dydžių nustatymo pakeitimo“ už pasiektus rodiklius: pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei 
amortizaciją (EBIDTA) (mln. eurų),pritrauktos privačios lėšos (mln. eurų) ir baigtų įgyvendinti projektų, 
kurie pasiekė programos, finansinių priemonių ir (ar) priemonių tikslus.  

 

Rodikliai, pagal kuriuos nustatyta įmonės 
kategorija, ir šių rodiklių faktinius dydžius 

Įmonės kategorija 
Pastovioji dalis Kintamoji 

dalis, Eur Koef Eur 

"....valdomas turtas didesnis nei 150 mln. eurų" 
I (kategorija nuo 

2019.06.01) 
19,2 3 379,20 € 1 689,60 € 

 

Rodiklis 
Planinis 

rodiklio dydis 
Faktinis 

rodiklio dydis 
Planinė (%) Faktinė (%) 

Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, 
nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBIDTA) 

(mln. eurų) 
0,2 0,46 20 20 

Pritrauktos privačios lėšos (mln. eurų) 270 274 10 10 

Baigtų įgyvendinti projektų, kurie 
pasiekė programos, finansinių priemonių 

ir (ar) priemonių tikslus (proc.) 
95 100 20 20 
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VIPA PASKOLŲ IR GARANTIJŲ KOMITETAS 

VIPA generalinio direktoriaus įsakymu sudarytas organas, kuris nagrinėja paraiškų gauti garantiją ar 
paskolą dokumentus, įvertina garantijos ar paskolos riziką, teikia pasiūlymus VIPA generaliniam 
direktoriui dėl garantijų ar paskolų teikimo ir jų sąlygų keitimo, garantijos atlyginimo arba paskolų 
palūkanų normos, garantijų arba paskolų administravimo ir jų rizikos valdymo procedūrų tobulinimo bei 
atlieka kitas Paskolų ir garantijų komiteto darbo reglamente nustatytas funkcijas. 

Per 2020 metų II ketv. buvo sušaukta 20 Paskolų ir garantijų komiteto posėdžių. 

RIZIKA IR JOS VALDYMAS  

Rizikos valdymas VIPA apėmė rizikos identifikavimo, vertinimo ir valdymo priemones, skirtas VIPA, kaip 
finansinio tarpininko, fondų fondo ar finansinės priemonės valdytojo vykdomoms veikloms palaikyti ir 
užtikrinti veiklos efektyvumą. Didžiausia rizika VIPA yra susijusi su paskolų teikimu ir jų administravimu 
VIPA priskirtose srityse, todėl didžiausias dėmesys yra šių procesų kontrolei ir efektyvinimui, informacinių 
technologijų pritaikymui veiklai. 

 Atlikus pasirengimo darbus pradėta finansavimo iš nuosavų lėšų veikla, pirmosios paskolų sutartys su 
savivaldybei priklausančiomis vandentvarkos įmonėmis buvo pasirašytos 2020 m. balandžio mėnesį. 
Silpnesnių savivaldybių kontroliuojamų įmonių atvejų prašoma pateikti savivaldybės garantiją paskolos 
grąžinimui užtikrinti.2020 m. birželio 19 d. VIPA valdyba pritarė ir įgaliojo VIPA generalinį direktorių 
pasirašyti 0,9 mln. eurų paskolos iš nuosavo kapitalo sutartį su uždarąja akcine bendrove „Saulės grąžos 
parkai“ nutolusių saulės elektrinių statybai, sutarties vykdymą užtikrinant nekilnojamojo turto įkeitimo 
sandoriais. Tuo tikslu VIPA Kokybės ir rizikų valdymo skyrius parengė VIPA užtikrinimo priemonių vertinimo 
procedūrą. 

Tikimasi sulaukti daugiau paskolų paraiškų iš aukštųjų mokyklų, , tam VIPA yra pasiruošusi vertinimo 
tvarkas ir procedūras. Pirmiesiems projektams skiriamas didžiausias dėmesys tam, kad visos rizikos būtų 
įvertintos ir individualiai parinktos priemonės joms valdyti. Kiekvienos naujos paraiškos vertinime 
dalyvauja ir Kokybės ir rizikų valdymo skyriaus darbuotojai tam, kad įsitikintų, kad procesas ir veiksmai 
atitinka reikalavimus.    
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Atsižvelgiant į vidaus audito rekomendacijas, buvo inicijuoti su asmens duomenų apsauga susiję 
procedūrų ir tvarkų pakeitimai, kurie, suderinus juos su asmens duomenų apsaugos pareigūnu, sudarys 
galimybę lengviau rasti atitinkamus dokumentus ir formas, taip pat buvo organizuojami mokymai VIPA 
darbuotojams. 

Nepaisant to, kad 2020 m. II ketvirtį VIPA darbuotojams teko nuotoliniu būdu, operacinių įvykių nebuvo 
fiksuota. Buvo stebimi smulkūs ryšio sutrikimai, tačiau jie buvo trumpalaikiai, sukelti išorinių faktorių ir 
nuostolių nesukėlė. Sklandus perėjimas per trumpą laikotarpį prie darbo organizavimo nuotoliniu budu, 
leidžia tikėtis, kad esant panašiai situacijai rudenį VIPA nepatirtų didesnių veiklos sutrikimų ir užtikrintų 
veiklos tęstinumą. . 

Kovo viduryje paskelbta epidemija Lietuvoje VIPA valdomiems kredito portfeliams didesnių pasekmių 
neturėjo, atvirkščiai vėluojančiųjų grąžinti paskolas dalis sumažėjo, o karantino laikotarpio pabaigoje 
nebuvo gauta prašymų dėl delspinigių neskaičiavimo termino pratęsimo. Visgi technologiniai apsirengimai 
bus naudingi tuo atveju, jei rudenį prasidėtų antroji epidemijos banga ir tektų stabdyti tam tikras 
ekonomikos sritis ar sektorius, išaugtų nedarbo lygis ir pan.   

VIPA valdomų fondų lėšomis suteiktų paskolų kokybė išliko palyginti aukšta nepaisant pandemijos. 
Vėluoja paskolas grąžinti atnaujintų daugiabučių namų gyventojai, vėluojančių grąžinti (pradelsta daugiau 
kaip 90 dienų iš eilės) paskolų dalis yra padidėjusi nusistovėjusi 2020 m. pirmojo pusmečio pabaigoje 
sudarė 4,1 proc. kreditų portfelio vertės (2020 m. I ketv. pabaigoje buvo 3,2 proc.). Nors situacija nėra 
grėsminga, tačiau nerimas dėl galimos antros epidemijos bangos verčia susirūpinti. Siekiant pagerinti 
gautinų sumų surinkimą iš daugiabučių renovavimo projektų buvo sustiprintas Aktyvų administravimo 
skyrius, pasitelkta daugiau žmogiškųjų resursų, intensyviai ieškoma priemonių skolų surinkimo 
efektyvumui didinti..  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VALDYMAS 

2020 m. II ketv., įgyvendinant VIPA Korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonių plane 2020-2023 
metams 2019 metais numatytas įgyvendinti priemones, yra atnaujinta „VIPA Naudos gavėjų mokėjimo 
prašymų patikros ir tvirtinimo procedūra“. Procedūra atnaujinta įgyvendinant 2019 m. atliktos veiklos 
srities „Projektų apimančių finansines priemones, mokėjimo prašymų vertinimas ir prašymuose nurodytų 
išlaidų apmokėjimas“ korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės esminius pasiūlymus.  Pažymėtina, kad 
per 2020 m. II ketv. nebuvo gauta ar konstatuota pranešimų apie korupcijos atvejus. 

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 

VIPA siekdama atskleisti įmonės ir jos valdomų įmonių socialinės atsakomybės viziją, lūkesčius ir 
siektinų socialinių bei aplinkosauginių tikslų pasiekimą 2019 m. parengė įmonės socialinės atsakomybės 
politiką (toliau – Politika). Šioje Politikoje detaliai apibrėžiamos VIPA socialinės ir rinkos atsakomybės, 
aplinkos apsaugos gairės bei procesai santykių su darbuotojais ir visuomene atsakomybės, kurių pagalba 
siekiama įtvirtinti darnią ir tvarią įmonės darbo kultūrą bei praktiką.  

Politika remiasi VIPA vizija, misija, vertybėmis bei strategijoje patvirtintomis veiklos kryptimis ir 
tikslais. Tai savanoriškas įmonės įsipareigojimas kryptingai formuoti tvarią darnios plėtros praktiką 
vadovaujantis Jungtinių Tautų inicijuotos Pasaulinio susitarimo pažangos ataskaitos (angl. Global 
Compact) principais ir Ekonominio Bendradarbiavimo Plėtros Organizacijos (EBPO) gairėmis įgyvendinant 
pagarbos žmogui, darbuotojams, visuomenei bei aplinkai, kurioje dirbame, nuostatas. 

Politika aptvirtinta 2020 m. II ketvirtyje  ir 2020 m. III ketv. bus rengiamas jos įgyvendinimo planas. 
Nuo 2020 m. VIPA kasmet rengs integruotą socialinės atsakomybės pažangos ataskaitą, kaip sudėtinę 
metinės ataskaitos dalį ir įtrauks ją į metinę įmonės veiklos ataskaitą. 

INFORMACIJA APIE FINANSINIUS RODIKLIUS 

PAGRINDINIAI 2019 M. I PUSMEČIO, 2019 M. ir 2020 M. I PUSMEČIO FINANSINIAI RODIKLIAI 

 2019 m. birželio 30 
d. 

2019 m. gruodžio 31 
d. 

2020 m. birželio 30 
d. 

Pardavimo pajamos, EUR 
971.209 2.241.343 1.442.489 
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Grynasis pelnas (nuostoliai), EUR 
88.528 257.794 310.746 

Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, 
nusidėvėjimą bei amortizaciją 

(EBITDA), mln. EUR 

115.771 469.361 452.428 

EBITDA pelningumo koeficientas 
(EBITDA pelnas/pardavimo pajamos) 

0,12 0,21 0,31 

Įstatinis kapitalas, EUR 
11.001.151 11.001.151 11.001.151 

Akcininkų nuosavybė ((akcininkų 
nuosavybė ataskaitinio laikotarpio pr. 

+ akcininkų nuosavybė ataskaitinio 
laikotarpio pb.) / 2), EUR 

6.971.768 7.056.401 11.700.781 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. 
1,27 3,65 2,66 

Pelnas (nuostoliai) tenkantys vienai 
akcijai, EUR 

0,23 0,68 1,54 

Akcijų skaičius 
379.874 379.874 379.874 

Investicijos, EUR 
28.504 101.588 43.771 

Darbuotojų skaičius laikotarpio 
pabaigoje (žm.) 

54 55 58 

INVESTICIJOS 

2020 m. I pusmetį VIPA investicijos į ilgalaikį materialų ir nematerialų turtą sudarė 43.771 EUR. VIPA 
nevykdo investicijų, kurios būtų priskirtos investiciniams projektams. VIPA investicijos skirtos tik turimam 
ilgalaikiam turtui (programinei įrangai, kompiuterinei technikai, baldams ir pan.) pakeisti kitu analogiškos 
rūšies turtu, jo atnaujinimui ir papildymui. Nuo 2019 m. sausio 1 d. VIPA ilgalaikis turtas padidėjo dėl 16 
TFAS taikymo administracinių patalpų ir tarnybinio automobilio nuomos sutartims (teisės į nuomojamą 
turtą).   

TURTAS 

VIPA trumpalaikis turtas padidėjo nuo 2018 m., kai LR Finansų ministerija pervedė 9 000 015 Eur 
papildomą įnašą įstatiniam kapitalui didinti. Įstatinis kapitalas padidintas 2019 m. II ketvirtį. Šis įstatinio 
kapitalo padidinimas leidžia VIPA toliau sėkmingai vystyti naujus viešosios infrastruktūros ir viešojo 
intereso projektų finansavimo produktus Lietuvoje. 2019 m. šios lėšos buvo apskaitytos trumpalaikių 
investicijų straipsnyje, nes, siekiant išvengti neigiamo bankų sąskaitų likučio apmokestinimo, VIPA sudarė 
terminuoto indelio sutartį su AB Luminor banku. 2020 m. I ketv. pabaigoje, pasibaigus terminuotam 
indėliui, lėšos buvo grąžintos į banko sąskaitą. 2020 m. II ketv. dalis šių lėšų (5 799 000 Eur) buvo 
panaudota sudarant terminuotus indėlius su AB Luminor banku ir AB Šiaulių banku, kita dalis – 3 664 678 
EUR investuota į Vyriausybės vertybinius popierius, kurie buvo apskaityti ilgalaikio finansinio turto 
straipsnyje (vertybinių popierių išpirkimo terminai 2023 04 01, 2024 08 23). Dėl šios priežasties nuo 2020 
m. II ketv. pasikeitė VIPA ilgalaikio ir trumpalaikio turto struktūra. 

VIPA, vadovaudamasi 16 TFAS nuostatomis, administracinių patalpų ir automobilio nuomos sutartis nuo 
2019 m. apskaito ilgalaikio turto straipsnyje, tai lėmė ilgalaikio turto padidėjimą nuo 2019 m. IV ketvirčio. 
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ĮSIPAREIGOJIMAI  

VIPA ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro labai nežymią dalį. VIPA ilgalaikius įsipareigojimus sudaro pensijų 
ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai. 2019 m. prie ilgalaikių įsipareigojimų, vadovaujantis 16 TFAS 
nuostatomis, įtrauktos ir mokėtinos sumos už administracinių patalpų bei automobilio nuomą. Todėl nuo 
2019 m. IV ketvirčio pastebimas ilgalaikių įsipareigojimų padidėjimas. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai nežymiai auga dėl padidėjusių įsipareigojimų tiekėjams (padidėjimas 9 
tūkst. Eur), kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų (padidėjimas 15 tūkst. Eur), atostogų kaupinių 
(padidėjimas 43 tūkst. Eur), sukauptų sąnaudų (padidėjimas 32 tūkst. Eur). Trumpalaikiai įsipareigojimai 
nuo 2019 m. II ketvirčio yra sumažėję, tam įtakos turėjo LR Finansų ministerijos pervestos lėšos įstatiniam 
kapitalui didinti. Šios lėšos iš pradžių buvo apskaitytos kaip trumpalaikiai įsipareigojimai, o 2019 m. II 
ketvirtį perkeltos į įstatinio kapitalo straipsnį. 

 

 

 

Finansiniai likvidumo rodikliai 

Likvidumo rodikliai 2019 m. birželio 30 d. 2019 m. gruodžio 31 d. 2020 m. birželio 30 d. 

Bendrasis likvidumo koeficientas 50,3 35,2 19,3 

Trumpalaikis turtas 11.283.223 11.424.123 8.216.454 

Trumpalaikės skolos 224.371 324.378 424.884 

Kritinio likvidumo koeficientas 50,3 35,2 19,3 
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Trumpalaikis turtas 11.283.223 11.424.123 8.216.454 

Trumpalaikės skolos 224.371 324.378 424.884 

Atsargos 4.768 0 0 

 

VIPA bendrojo bei kritinio likvidumo koeficientai 2020 m. I pusmetį sumažėjo lyginant su ankstesnių 
metų pirmuoju pusmečiu dėl trumpalaikio turto sumažėjimo. Pastarąjį sumažėjimą lėmė tai, kad dalis 
trumpalaikio turto lėšų buvo investuota į Vyriausybės vertybinius popierius, kurie yra apskaitomi ilgalaikio 
finansinio turto straipsnyje. 

VIPA trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus, todėl įmonė yra pajėgi vykdyti 
trumpalaikius įsipareigojimus. Kadangi VIPA atsargos sudaro labai neženklią trumpalaikio turto dalį, 
bendrojo ir kritinio likvidumo koeficientai sutampa. VIPA atsargas sudaro raštinės reikmenys, kuras 
transporto priemonei, mažavertis inventorius. Pagal apskaitos principus, atsargos, kurios nebegali būti 
realizuotos, yra nurašomos, todėl 2019 m. ir 2020 m. I pusmečio pabaigoje VIPA atsargų neturėjo. 

 

Finansiniai pelningumo ir apyvartumo rodikliai 

Pelningumo ir apyvartumo rodikliai 2019 m. birželio 30 d. 2019 m. gruodžio 31 d. 2020 m. birželio 30 d. 

PELNINGUMO RODIKLIAI  

Bendrasis pelningumas 56% 66% 65% 

Pardavimo pajamos 971.209 2.241.343 1.442.489 

Pardavimų savikaina (423.463) (769.363) (504.880) 

Grynasis pelningumas 9% 12% 22% 

Pardavimo pajamos 971.209 2.241.343 1.442.489 

Grynasis pelnas 88.528 257.794 310.746 

APYVARTUMO RODIKLIAI  

Turto apyvartumas 0,07 0,19 0,12 

Pardavimo pajamos 971.209 2.241.343 1.442.489 

Turtas 11.604.875 11.970.889 12.384.289 

 

Bendrasis pelningumo rodiklis 2020 m. I pusmetį, lyginant su ankstesnių metų pirmuoju pusmečiu, 
padidėjo nuo 56 proc. iki 65 proc. 2019 m. I pusmetį grynasis pelningumas buvo žymiai mažesnis ir siekė 
9 proc., tai lėmė per 2019 m. I pusmetį uždirbtas mažesnis grynasis pelnas. VIPA, siekdama aukštesnių 
pelningumo rodiklių, plečia savo veiklą ir aktyviai investuoja į naujas iniciatyvas, tokias kaip KŪB, 
Vandentvarkos fondas, Valstybės perskolinamos paskolos daugiabučių namų atnaujinimui 
(modernizavimui) ir kt. Planuojamas Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos apimčių 
augimas, numatomas aktyvesnis viešosios infrastruktūros atnaujinimo (modernizavimo) programų 
įgyvendinimas. Planuojama didinti išmokėjimų srautus pagal įgyvendinamas ENEF, KPF, SPF veiklas. Taip 
pat šiuo metu yra ruošiamos vertinimo ir kitos vidaus procedūros finansavimo VIPA lėšomis teikimui. 

Vertinant VIPA turto apyvartumo rodiklio dinamiką, pastebima, kad turto apyvartumas, lyginant 2019 
m. I pusm. su 2020 I pusm. padidėjo – nuo 0,07 iki 0,12. Šį padidėjimą lėmė tai, kad VIPA pajamos padidėjo 
49 proc. 

PAJAMOS 

2020 m. I pusmetį VIPA uždirbo 1.465.981 Eur pajamų. Didžiąją dalį uždirbtų pajamų 1.442.489 Eur 
sudaro valdymo mokestis už: 

• Finansų tarpininko funkcijų atlikimą įgyvendinant aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 
bendrabučių ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programų įgyvendinimą; 

• Daugiabučių namų modernizavimo fondo valdytojo funkcijų atlikimą; 

• Vandentvarkos fondo valdytojo funkcijų atlikimą; 

• Energijos efektyvumo fondo valdytojo funkcijų atlikimą; 
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• Savivaldybių pastatų atnaujinimo fondo valdytojo funkcijų atlikimą; 

• Kultūros paveldo fondo valdytojo funkcijų atlikimą. 

 

Kitos veiklos pajamos – darbo vietų nuoma KŪB (pagal Darbdavių susitarimą dėl pareigų vykdymo pagal 
darbo sutartį keliems darbdaviams) 6.021 Eur. Kitos finansinės investicinės pajamos 17.471 Eur – 
palūkanos už indėlius ir Vyriausybės vertybinius popierius, vertybinių popierių perkainavimo rinkos verte 
pelnas. 

 

 
 

Didžiausią VIPA uždirbamų pajamų dalį sudaro pajamos iš valdymo mokesčio, uždirbto atliekant finansų 
tarpininko ir fondų valdytojo funkcijas.  

Uždirbamos pajamos atliekant JESSICA Kontroliuojančiojo fondo finansinio tarpininko funkcijas nuo 
2016 m. mažėja dėl to, kad yra galutinai išmokėtos lėšos paskoloms pagal paskolų sutartis, taip pat dėl 
paskolų portfelio dydžio mažėjimo, kurį lemia grįžusios lėšos iš galutinių naudos gavėjų. Aukštųjų mokyklų 
ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo paskolų atveju VIPA gauna 1 proc. dydžio pajamas 
nuo iš Europos investicijų banko (EIB) gautos, bet negrąžintos paskolos, tačiau kiekvienais metais VIPA 
atsiskaito su EIB už praėjusius ataskaitinius metus ir grąžina dalį paskolos, dėl šios priežasties mažėja 
VIPA pajamos, uždirbamos vadovaujantis šiuo punktu. 

Daugiausia pajamų VIPA uždirba atlikdama fondų valdytojo funkcijas. Didžiąją pajamų dalį VIPA 
uždirba už daugiabučių namų modernizavimo fondo (DNMF) valdymą. Bazinis atlygis už DNMF valdymą 
išlieka pastovus, nes skaičiuojamas nuo pastoviosios gauto įnašo dalies, o veiklos rezultatais grindžiamas 
atlygis priklauso nuo paskolų portfelio, kuris 2017 m. buvo didžiausias, kadangi buvo pasiekti didžiausi 
išmokėjimų srautai, o grįžusios lėšos sudarė nežymią dalį. Vėliau pastebimas pajamų mažėjimas, kadangi 
sumažėjus išmokėjimų srautams ir grįžtant vis daugiau paskolos iš naudos gavėjų, paskolų portfelio dydis 
mažėja. 

2018 m. balandžio 30 d. VIPA pasirašė paskolos sutartį su LR Finansų ministerija, kuria vadovaujantis, 
Ministerija įsipareigoja suteikti 68 mln. eurų paskolą valstybės investicijų projektui ,,Daugiabučių namų 
modernizavimo fondas” (DNMF). Iki 2020 m. birželio 30 d. iš Ministerijos gautas visas įnašas – 68 mln. 
eurų, išmokėtų paskolų suma iki 2020 m. birželio 30 d. buvo 43,96 mln. eurų. 2019 m. rugsėjo 4 d. VIPA 
pasirašė paskolos sutartį su LR Finansų ministerija, kuria vadovaujantis, Ministerija įsipareigoja suteikti 
iki 100 mln. eurų paskolą valstybės investicijų projektui ,,Daugiabučių namų modernizavimo fondas” 
(DNMF). Iki 2020 m. birželio 30 d. iš Ministerijos gauta įnašo dalis – 6 mln. eurų, išmokėtų paskolų suma 
iki 2020 m. birželio 30 d. buvo 2,38 mln. eurų. Papildomos pritrauktos DNMF lėšos lemia VIPA valdomo 
paskolų portfelio dydį, kurio administravimas leidžia uždirbti didesnes pajamas. 

Už SPF ir KPF valdymo pajamų dydį lemia fondų fondo steigimo sutartyse numatytas punktas, pagal 
kurį VIPA bazinis atlygis praėjus 24 mėnesiams nuo sutarties pasirašymo dienos sumažėja nuo 1 proc. iki 
0,5 proc. VIPA 2020 m. – 2023 m. strateginio plano pajamų prognozėje numatyta, kad nuo 2020 m. VIPA 
už SPF ir KPF valdymą uždirbs daugiau pajamų nei 2019 m., nes planuojama gauti papildomus įnašus į 
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fondus ir planuojama, kad VIPA daugiau išmokės programos įnašų atrinktam finansų tarpininkui AB Šiaulių 
bankui. 

Vis daugiau išmokant ENEF lėšų viešųjų pastatų atnaujinimui, už šio fondo valdymą VIPA gauna 
pajamas, kurios tolygiai auga.  

Taip pat nuo 2019 m. pradžios pastebimas teigiamas pajamų prieaugis administruojant Valstybės 
perskolinamą paskolą bei EBRD paskolą. Pajamos žymiai padidėjo ne tik padidėjus išmokėjimų srautams, 
bet ir dėl papildytos valdymo mokesčio skaičiavimo metodikos, pagal kurią VIPA priklauso pradinis bazinis 
0,25 proc. valdymo mokesčio dydis, skaičiuojamas ir mokamas nuo 75 proc. sumos, dėl kurios VIPA yra 
prisiėmusi įsipareigojimus. 

 Nors Vandentvarkos fondo pajamos pradėtos uždirbti tik 2019 m., ateityje planuojama, kad už šio 
fondo valdymą, VIPA uždirbs vis daugiau pajamų dėl didėjančio išmokėjimų pagal paskolų sutartis srauto 
bei gavus papildomas įnašo į fondą dalis. 

 

 

 

VEIKLOS SĄNAUDOS 

Per 2020 m. I pusmetį VIPA, vykdydama savo veiklą, patyrė 1 155 235 Eur sąnaudų, įvertinus gautą 
sąnaudų kompensavimą Europos Sąjungos techninės paramos, tarptautinių projektų bei KŪB „Energijos 
efektyvumo finansavimo platforma“ lėšomis. Didžiausią dalį sudaro su darbo santykiais susijusios išlaidos 
– 64,4 proc. Kitas sąnaudas sudaro Centrinės projektų valdymo agentūros konsultacijų, nusidėvėjimo ir 
amortizacijos, komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, komandiruočių, konsultacinių ir teisinių paslaugų, 
kvalifikacijos kėlimo ir pan. sąnaudos.  

2016 m. rugpjūčio 1 d. VIPA pasirašė sutartis su Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra 
dėl projektų „UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra – veiksmų programos administravimas“ (projekto 
Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0012) ir „UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra - Informavimas apie veiksmų 
programą“ (projekto Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0015), kurių lėšomis yra kompensuojamos dalis 
institucijos išlaikymo išlaidų, susijusių su 2014 - 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 
administravimo laikotarpio projektų, finansuojamų grąžinamosios subsidijos būdu, administravimu.  
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Nagrinėjant VIPA 2019 - 2020 m. ketvirčių sąnaudų dinamiką pagal sąnaudų grupes, pastebima, kad 
išaugo išmokos darbuotojams, tam įtakos turėjo padidėjęs darbuotojų skaičius bei darbo užmokesčio 
padidėjimas nuo 2019 m. Vadovaujantis LR vyriausybės 2016 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 42 „Dėl 
valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ nuostatomis 2019 m. VIPA buvo suteikta I kategorija. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 2019 m. IV ketvirtį, kai VIPA pritaikė 
16-ąjį TFAS „Nuoma“. Dėl 16 TFAS taikymo VIPA pripažįsta turto naudojimo teises ir nuomos 
įsipareigojimus visoms sutartims, kurios yra nuomos sutartys arba kurių dalis yra nuomos sutartis. Dėl šios 
priežasties nuo 2019 m. IV ketv. prie administracinių paslaugų ir automobilio nuomos sąnaudų grupės nėra 
priskirta išlaidų. 

 Konsultacinių paslaugų sąnaudos nuo 2019 m. II ketvirčio mažėjo, atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis 
VIPA administruojamų fondų sutarčių buvo pasirašytos ir VIPA mažiau naudojosi teisinėmis – 
konsultacinėmis paslaugomis. 2020 m. I pusm. teisinės – konsultacinės sąnaudos padidėjo dėl naujų 
sutarčių sudarymo. CPVA paslaugų sąnaudos yra susijusios su paraiškų vertinimu, nemažėja dėl 
padidėjusio paraiškų, finansuojamų iš Valstybės perskolinamos paskolos, srauto (68 mln. Eur ir 100 mln. 
Eur). Kadangi didžioji dalis paraiškų, finansuojamų iš Valstybės perskolinamos paskolos (68 mln. Eur), 
srauto yra įvertintos ir apmokamos, 2020 m. II ketv. CPVA paslaugų sąnaudos sumažėjo. 

Ilgalaikio turto priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos patiriamos dėl VIPA naudojamos programinės 
įrangos (,,VIPA IS“, ,,Saikas‘W“, ,,Edrana Baltic“) modulių įdiegimų bei atnaujinimų, VIPA internetinio 
puslapio atnaujinimo bei priežiūros darbų, naujų VIPA darbuotojų darbo vietų, susijusių su kompiuterine 
technika įrengimo bei esamų darbuotojų darbo vietų priežiūra, VIPA serverio atnaujinimo ir priežiūros 
darbų. Pastebima, kad ilgalaikio turto priežiūros ir eksploatavimo sąnaudų VIPA daugiausiai patyrė 2019 
m. IV ketv. – 89.091 Eur, o mažiausiai – 2020 m. II ketv. – 11.352 Eur (2020 m. I pusm. sąnaudos siekė 25 
131 Eur) 
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