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Įvadas 

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) yra inovatyvi ir skaidri 

įmonė, finansuojanti tvarią plėtrą valstybei ir visuomenei svarbiose viešosios infrastruktūros ir viešojo 

intereso srityse. VIPA socialinės atsakomybės ir aplinkos apsaugos politika (toliau – Politika) atskleidžia 

įmonės ir jos valdomų įmonių socialinės atsakomybės viziją, lūkesčius ir siektinų socialinių bei 

aplinkosauginių tikslų pasiekimą. Politikoje apibrėžiamos VIPA ir VIPA valdomų įmonių socialinės 

atskaitomybės ir aplinkos apsaugos gairės bei procesai, 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.  

Pagrindinis Politikos tikslas: apibrėžti įmonės socialinės atskaitomybės ir aplinkosaugos kryptis, 

kurios padės įtvirtinti, VIPA ir VIPA valdomų įmonių kaip socialiai atsakingų įmonių statusą bei sukurti 

Tikslinių grupių pasitikėjimą, viešai informuojant apie įmonės veiklos rezultatus ir jų poveikį.  

Būdama finansų įstaiga VIPA pripažįsta, kad įmonės veiksmai turi įtakos suinteresuotiems asmenims, 

todėl planuodama savo veiklą VIPA atsižvelgia į Tikslinių grupių socialinius lūkesčius, užtikrina skaidrų 

valdymą, plėtoja etiškus santykius įmonėje ir už jos ribų, diegia korupcijos prevencijos priemones ir 

prisideda kuriant tvaraus finansavimo ir tvarios plėtros klimatą šalyje. Tvarią plėtrą VIPA traktuoja, kaip 

nuoseklų ir integruotą socioekonominį, aplinkosauginį bei kultūrinį junginį, kuris didina akcininko, 

kolektyvo ir bendrą visuomenės gerovę, mažiną poveikį aplinkai bei atstovauja viešąjį interesą. 

VIPA kasmet rengia integruotą socialinės atsakomybės pažangos ataskaitą, kaip sudėtinę metinės 

ataskaitos dalį ir įtraukia ją į metinę įmonės veiklos ataskaitą.  

 

1. Politikos nuostatos taikomos VIPA ir VIPA valdomoms įmonėms. Sąvokos 

Sutrumpinimas Apibrėžimas 

Politika VIPA socialinės atskaitomybės ir aplinkosaugos politika 

VIPA valdomos įmonės Įmonės, kuriose VIPA tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą arba 

tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką kitai įmonei. 

Tikslinės grupės Visi susiję interesų turėtojai, kuriems VIPA veikla daro ar yra tikimybė, kad 

ateityje darys tiesioginę ar netiesioginę įtaką, taip pat tie, kurie gali būti 

kitaip suinteresuoti įmonės veikla ar patys gali daryti įtaką VIPA veiklai (pvz. 

įmonės darbuotojai, vietinės bendruomenės, visuomenė, steigėjai, partneriai, 

kreditoriai, investuotojai, vadovybė, pareiškėjai, žiniasklaida, ir pan.) 

 

2. Bendrosios nuostatos 

2.1. Politika tvirtinama ir keičiama VIPA valdybos sprendimu, gavusi Stebėtojų tarybos pritarimą. 

2.2. Politikos nuostatomis vadovaujasi visi VIPA ir VIPA valdomų įmonių darbuotojai, o įmonių valdymo 

organai, veikdami savo kompetencijos ribose, kai tai reikalinga, vadovaujasi Politikos nuostatomis 

tvirtindami atitinkamus vidaus dokumentus. 

2.3. VIPA ir VIPA valdomos įmonės pripažįsta, kad tvari plėtra yra pagrindinis tinkamos vadybos 

požymis ir sveika aplinka su ja yra neatsiejamai susijusi. Taip pat įmonė pripažįsta, kad tvari 
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plėtra turi būti viena svarbiausių veiklos sričių ir stengsis užtikrinti, kad jos politika ir veikla 

atitiktų ne tik šių dienų, bet ir ateities poreikius. 

2.4. VIPA ir VIPA valdomos įmonės skatindamos aplinkai palankią ir tvarią plėtrą, sąvoką „aplinka“ 

šioje politikoje naudoja platesne prasme, kuri apima ne vien tik ekologinius aspektus, bet ir 

darbuotojų apsaugos bei Lietuvos vyriausybės strateginių sričių iššūkius, tokius kaip kultūros 

vertybės, poveikis gyventojams ir pan. 

2.5. VIPA ir VIPA valdomos įmonės užtikrina, kad jų finansuojami projektai yra palankūs aplinkai, 

atitinka jiems taikomų įstatymų reikalavimus ir, kad yra stebimas jų aplinkos apsaugos 

veiksmingumas bei tinkamas taikomos efektyvios poveikio mažinimo priemones siekiant valdyti 

aplinkos apsaugos problemas. Vadovaujamasi principu, kad siūlomas projektas gali būti 

nefinansuojamas dėl aplinkos apsaugos priežasčių, jei nustatoma daug esminių su juo susijusių 

aplinkos apsaugos problemų arba tuo atveju, kai siūlomas projektas netinkamai sprendžia aplinkos 

apsaugos problemas. 

2.6. Vidaus veikloje VIPA ir VIPA valdomos įmonės sieks taikyti geriausius aplinkos vadybos principus, 

įskaitant efektyvų energijos ir išteklių vartojimą, atliekų kiekio mažinimą ir jų perdirbimą.  

2.7. Už Politikos nuostatų aiškinimą (iškilus klausimams) ir rekomendacijų dėl Politikos įgyvendinimo 

teikimą, informacijos, susijusios su Politikos įgyvendinimu, surinkimą ir pateikimą VIPA valdybai, 

o taip pat generaliniam direktoriui, ne rečiau kaip kartą per metus, yra atsakingas VIPA 

Organizacijos vystymo skyrius.  

2.8. Už kasmetinę Politikos ataskaitos (kaip metinės veiklos atskaitomybės dalies) paruošimą, yra 

atsakingas VIPA Organizacijos vystymo skyrius, kuriam susiję VIPA ir VIPA valdomų įmonių skyriai 

iki nustatyto termino pateikia reikalingą informaciją. Politikos ataskaitoje pateikiama informacija 

apie VIPA ir VIPA valdomų įmonių vykdomą ir planuojamą socialinę bei aplinkosaugos veiklą, 

įvertinant kaip yra pasiekti Politikoje iškelti tikslai, kokie esami rezultatai ir taip informuojant 

Tikslines grupes bei visuomenę apie veiklos praktiką. 

2.9. VIPA ir VIPA valdomos įmonės užtikrina, jog su Politikos nuostatomis būtų supažindinti visi 

darbuotojai, kurie šių principų laikytųsi ir skatintų Tikslines grupes vadovautis Politikoje 

numatytais principais. 

2.10. VIPA Politiką skelbia savo interneto tinklapyje. 

 

3. Socialinės atsakomybės kryptys ir atsakomybės 

3.1. VIPA ir VIPA valdomos įmonės įsipareigoja skatinti dialogą su Tikslinėmis grupėmis, įskaitant 

projektų rengėjus ir kitas su projektu susijusias suinteresuotas grupes, vyriausybes ir verslo 

partnerius, kitas tarptautines institucijas bei visuomenę. VIPA vadovaujasi šiais visuomenės 

informavimo ir konsultacijų principais: skaidrumu, atitiktimi įsipareigojimams ir atskaitomybe 

akcininkams, pasiryžimu išklausyti ir priimti pastabas bei vykdant įsipareigojimus išsaugoti 

verslumo požiūrį. 

3.2. Šia Politika  siekiama atsižvelgti į darnios visuomenės lūkesčius, aplinkos tausojimą, korupcijos 

prevenciją, darbuotojų ugdymą, žmogaus teisių gerbimą, lygybę, profesinę saugą ir sveikatą bei 

abipusį pasitikėjimą su Tikslinėmis grupėmis. 
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4. Atsakomybė rinkoje 

4.1. Vykdydama veiklą VIPA ir VIPA valdomos įmonės siekia papildomumo bei teikia finansavimą tiems 

viešojo sektoriaus ar viešojo intereso projektams, kurie negali užsitikrinti finansavimo (arba 

pakankamo finansavimo) rinkoje. Siekdama tikslų, VIPA ir VIPA valdomos įmonės skatina abipusį 

sąžiningą bendradarbiavimą su Tikslinėmis grupėmis, padedančiomis įgyvendinti socialiai 

atsakingą veiklą. Vykdydama skatinamojo finansavimo veiklą VIPA siekia papildomumo ir neteikia 

finansavimo kai pareiškėjas galėtų gauti pakankamą finansavimą iš kitų šaltinių palankiomis 

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

įmonėmis, kt.) netgi atvirkščiai – pasitelkdama juos sudaro palankesnes sąlygas investicijoms į tas 

sritis, kur finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas ar susidaro neoptimalios finansavimo 

situacijos.  

4.2. VIPA ir VIPA valdomos įmonės atsakingai tvarko apskaitą, reguliariai tinklapyje teikia finansines 

ir strategijos veiklos įgyvendinimo veiklos ataskaitas, skelbia informaciją korupcijos prevencijos 

politikos tikslais siekiant Tikslinėmis grupėmis ir visuomenei įvertinti įmonės veiklą, poveikį 

aplinkai, santykius su darbuotojais ir visuomene.  

4.3. VIPA ir VIPA valdomos įmonės užtikrina, kad jos vykdomi pirkimai būtų skaidrūs, laikantis 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir netoleruoja 

bet kokių neleistinų, konkurenciją ribojančių veiksmų. 

4.4. VIPA ir VIPA valdomos įmonės vadovaujasi patvirtinta korupcijos prevencijos politika ir 

darbuotojų etikos kodeksu bei skatina darbuotojus ir kitas Tikslines grupes pranešti apie galimus 

pažeidimus, neetišką ar nesąžiningą elgesį. VIPA netoleruoja korupcijos ar kitokių poveikiu formų 

ir vykdo nuoseklią įmonės bei privačių interesų konfliktų prevenciją. 

4.5. VIPA ir VIPA valdomų įmonių darbuotojams teisės aktais numatytų reikalavimų ir etikos principų 

laikymasis yra privalomas. Darbuotojui, pažeidusiam darbuotojų etikos kodekse numatytas 

pareigas, nustatyta tvarka taikomos drausminės nuobaudos, įskaitant ir tokio darbuotojo atleidimą 

iš darbo. 

4.6. VIPA ir VIPA valdomos įmonės aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kurie prisideda 

prie tvaraus finansavimo modelių kūrimo, taip užtikrindama Europos Sąjungos (ES) aplinkos 

apsaugos teisės principus ir taisykles finansuojant projektus.  

4.7. Įmonė siekdama įgyvendinti aplinkai palankią ir subalansuotą plėtrą, remia struktūrinius pokyčius 

įvairiuose sektoriuose. VIPA ir VIPA valdomos įmonės įsitikinusios, kad subalansuotos ir tvarios 

plėtros pažangos geriausia siekti remiantis tinkamu įstatyminiu ir politiniu pagrindu, aplinkos 

apsaugos skatinimu taikant rinkos mechanizmus ir atsižvelgiant į pažeidžiamų visuomenės grupių 

interesus.  

4.8. VIPA ir VIPA valdomų įmonių finansuojami projektai privalo atitikti Lietuvos ir ES bent aplinkos 

apsaugos reglamentų ir standartų bei visuomenės informavimo ir konsultacijų reikalavimus. 

Kurdama finansinius produktus VIPA ir VIPA valdomos įmonės užtikrina, kad aplinkos apsaugos 

aspektai būtų atspindėti teikiamose finansinėse priemonėse bei kituose produktuose. Įmonė 

nefinansuoja projektų, jei aplinkos apsaugos vertinimo metu nustatoma, kad jie prieštarauja 

Lietuvos įsipareigojimams pagal įvairius tarptautinius aplinkos apsaugos susitarimus. Projektams 

gali būti nustatyti papildomi aplinkos apsaugos veiksmingumo standartus ir stebėsenos 

reikalavimus.  

4.9. Teikiant finansavimą per tarpininkus VIPA ir VIPA valdomos įmonės siekia, kad tarpininkai 

užtikrintų, kad aplinkos apsaugos įsipareigojimai tinkamai vykdomi tarpininkų vykdomuose ar 
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finansuojamuose projektuose ir yra paisoma perduotos atsakomybės principo, kuris taikomas 

tokiems projektams.  

 

 

5. Atsakomybė aplinkosaugoje 

5.1. Atsižvelgdama į Tikslinių grupių prioritetus bei interesus VIPA ir VIPA valdomos įmonės 

vykdydama savo veiklą ieško ir siūlo finansines priemones aplinkosaugos sektoriuje, apimančiame 

daugiabučių modernizavimą, vandentvarką, energijos taupymą ar perėjimą prie atsinaujinančių 

išteklių ir pan. Žinios ir patirtis, kurias VIPA ir VIPA valdomų įmonių darbuotojai įgyja projektų 

gyvavimo metu, yra saugomos ir jas siekiama pritaikyti būsimiems projektams. 

5.2. Noras naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, pastatus, taupančius energijos suvartojimą, 

yra grįstas ne vien siekiu sutaupyti lėšas, bet ir prisidėti prie aplinkos apsaugos, klimato kaitos 

prevencijos. Todėl VIPA ir VIPA valdomai įmonei vykdant investicijas į viešąją infrastruktūrą bei 

energijos efektyvumą orientuojamasi tiek į sumažėjusį energijos vartojimą, tiek ir įvairius 

socialinius aspektus, pavyzdžiui, klimato kaitos prevenciją, sutvarkytą ir gražią aplinką, saugesnę 

visuomenę ir pan. 

5.3. Besikeičiančios technologijos įgalina taikyti efektyvesnius statybos ir viešosios infrastruktūros 

plėtros procesus, kas įtakoja projektinius sprendimus, leidžiančius sutaupyti reikšmingus kiekius 

energijos bei sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į aplinką. Šis spartus 

technologijų tobulėjimas suteikia VIPA ir VIPA valdomoms įmonėms galimybę daugumą turimų bei 

kuriamų finansinių priemonių nukreipti į aplinką tausojančios viešosios infrastruktūros ar (viešojo 

intereso) projektų finansavimą. 

5.4. VIPA ir VIPA valdomos įmonės skatina darbuotojų švietimą ir sąmoningumą, inicijuojant ir 

diegiant aplinkos apsaugos priemones darbo aplinkoje (pvz. yra rūšiuojamos atliekos, atskiriama 

popieriaus utilizacija, įsigyjama elektros energiją taupanti biuro įranga, įdiegtos informacinės ir 

dokumentų valdymo sistemos). Be to kiekvienas darbuotojas yra raginamas būti individualiai 

atsakingas už draugiškus aplinkai sprendimus.  

 

6. Atsakomybė santykiuose su darbuotojais 

6.1. VIPA ir VIPA valdomos įmonės kuria vertybėmis (profesionalumas, vieningumas, atkaklus siekimas 

ambicingų tikslų) grįstą organizacinę kultūrą ir pasisako už lygias darbuotojų teises bei vienodas 

galimybes darbe nepriklausomai nuo lyties, etninės kilmės, rasės, tautybės, socialinės padėties, 

amžiaus, negalios, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų ar lytinės orientacijos.  

6.2. VIPA ir VIPA valdomos įmonės užtikrina, kad darbo sąlygos atitiktų Lietuvos Respublikoje 

taikomus teisės aktus bei siekia sukurti patrauklias darbo sąlygas, susijusias su darbo valandomis, 

poilsiu, atostogomis, darbuotojų sauga ir sveikata, motinystės/tėvystės apsauga bei tinkamu 

darbo bei šeimyninių santykių balansu. Dėl to darbo aplinka yra reguliariai analizuojama bei 

tobulinama. Siekiant įmonei nustatytų tikslų darbuotojų nuomonės vertinimai atliekami 

periodiniuose individualiuose pokalbiuose. 

6.3. Sprendimai, susiję su priėmimu į darbą, kompetencijų ugdymu, apmokėjimu už darbą ar kitomis 

išmokomis, paaukštinimu pareigose VIPA ir VIPA valdomose įmonėse yra priimami atsižvelgiant į 

objektyvius kriterijus ir veiksnius.  
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6.4. VIPA ir VIPA valdomų įmonių darbuotojams už tą patį ar lygiavertį darbą mokamas toks pats 

atlyginimas. Darbo užmokesčio dydis potencialiam ar esamam darbuotojui nustatomas 

vadovaujantis objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo gebėjimais, kompetencija, 

kvalifikacija, turima patirtimi ir žiniomis. Atsižvelgiant į LR darbo kodeksą ir kitus LR vyriausybės 

taikomus nutarimus VIPA ir VIPA valdomos įmonės taiko atlygio sistemą, kurioje reglamentuota 

visiems darbuotojams vieninga mokamo darbo užmokesčio struktūra, susidedanti iš pastoviosios ir 

kintamosios dalies, skatinanti siekti nustatytus rodiklius bei kiekvieno darbuotojo asmeninio 

efektyvumo. Įvardintos suteikiamos papildomos motyvacinės priemonės, tokios kaip darbuotojų 

sveikatos draudimas, galimybė įgyti papildomų žinių įvairiuose mokymuose ir tarptautiniuose 

projektuose. 

6.5. VIPA ir VIPA valdomos įmonės skiria tinkamą dėmesį darbuotojų saugai darbe, sveikos gyvensenos 

ir sveikatos apsaugai, profesinių ligų prevencijai. Darbuotojų saugos samprata apima ne tik 

sveikatos ir gyvybės saugą, bet ir socialines garantijas. Visi darbuotojai priklausomai nuo darbo 

stažo yra draudžiami papildomu sveikatos draudimu. 

6.6. VIPA ir VIPA valdomos įmonės laikosi visų atitinkamų nacionalinių įstatymų arba tarptautinių 

darbo standartų, susijusių su nepilnamečių įdarbinimu, atsižvelgiant į tai, kas suteikia aukštesnį 

vaiko apsaugos laipsnį. Tuo atveju, jei VIPA ir VIPA valdomos įmonės įdarbins nepilnamečius jie 

nebus ekonomiškai išnaudojami, darbo sąlygos nebus pavojingos ar trukdančios vaiko ugdymui, 

arba pakenkti vaiko sveikatai, fizinei, psichinei, dvasinei, moralinei ar socialinei raidai. Prieš 

pradedant darbą, visiems jaunesniems nei 18 metų asmenims bus atliekamas darbui reikalingos 

rizikos įvertinimas ir reguliarus sveikatos, darbo sąlygų ir darbo valandų stebėjimas. 

6.7. Tuo atveju jei bus numatomas kolektyvinis atleidimas1, VIPA ir VIPA valdomos įmonės atliks 

planuojamo darbo jėgos mažinimo alternatyvų analizę. Jei atlikus analizę nebus nustatytos 

perspektyvios alternatyvos, įmonė parengs ir įgyvendins kolektyvinį atleidimo iš darbo planą, kad 

įvertintų, sumažintų ir sušvelnintų neigiamą darbo jėgos mažinimo poveikį darbuotojams, 

vadovaudamasis nacionaliniais įstatymais bei remdamasi nediskriminavimo ir konsultacijų 

principais. Atleidimo procesas bus skaidrus, pagrįstas teisingais, objektyviais, nuosekliai taikomais 

kriterijais ir bus įgyvendinamas kartu su veiksmingu skundų mechanizmu. VIPA ir VIPA valdomos 

įmonės vykdys visus teisinius ir kolektyviai sutartus reikalavimus, susijusius su kolektyviniu 

atleidimu iš darbo, įskaitant valdžios institucijų informavimą, informacijos teikimą darbuotojams 

ir jų organizacijoms bei konsultacijas su jais. Galutinis kolektyvinio atleidimo planas atspindės 

konsultacijų su darbuotojais ir jų organizacijomis rezultatus. Visos neišmokėtos lėšos, socialinės 

išmokos ir pensijų įmokos bei kitos mokėtinos sumos bus mokamos: a) darbuotojams nutraukus 

darbo santykius arba prieš juos nutraukiant; b) tam tikrais atvejais darbuotojų naudai; laikantis 

kolektyvinėje sutartyje nustatyto grafiko; c) kai išmokos mokamos darbuotojų naudai, 

darbuotojams paprašius bus pateikti tokių išmokų įrodymai. VIPA iš anksto praneš apie planuojamą 

darbuotojų skaičiaus mažinimą viešai ir, kai to prašo partneriai pateiks jiems su tuo susijusią 

papildomą informaciją. 

6.8. VIPA ir VIPA valdomos įmonės  kuria aplinką ir reikalauja iš savo klientų kurti darbo aplinką 

kurioje netoleruojamas priekabiavimas, psichologinis smurtas, patyčios ar naudojimasis užimama 

padėtimi bei įgyvendina priemones:  

 
1 Kolektyvinis atleidimas apima visus grupinius atleidimus, kurie įvyko dėl ekonominių, techninių ar organizacinių priežasčių; ar 
kitų priežasčių, kurie nėra susiję su pareigų atlikimu ar kitomis asmeninėmis priežastimis. 
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a) skirtas veiksmingai užkirsti kelią bet kokio pobūdžio smurtui, priekabiavimui, įskaitant 

seksualinį priekabiavimą2, išnaudojimą ir prievartą, smurtą dėl lyties, patyčias, bauginimus ir 

(arba) išnaudojimą;  

b) užkertančioms kelią bet kokio pobūdžio smurtui ir priekabiavimams, patyčioms, gąsdinimams 

ir (arba) išnaudojimui, įskaitant bet kokio pobūdžio smurtą dėl lyties;  

c)pagalbai asmenims, patyrusiems psichologinį smurtą darbo aplinkoje, suteikti.  

Taip pat siekiama kovoti su bet kokiais aukščiau paminėtais atvejais. Šių nuostatų įgyvendinimą 

reglamentuoja patvirtintas darbuotojų etikos kodeksas. 

6.9. VIPA ir VIPA valdomos įmonės pripažįsta darbuotojų savanoriško jungimosi į profesines sąjungas 
ar asociacijas teisę bei galimybę derėtis su darbdaviu. VIPA ir VIPA valdomų įmonių darbuotojai 
yra informuoti ir turi teisę rinkti darbuotojų atstovus, steigti ar prisijungti prie darbuotojų 

organizacijų (pvz. profsąjungų, darbo tarybų), kurias jie pasirinko, ir dalyvauti kolektyvinėse 
derybose pagal nacionalinę teisę. Įmonė nediskriminuos ir neatkeršys darbuotojams, kurie veikia 
kaip atstovai, dalyvauja ar siekia dalyvauti tokiose organizacijose ar kolektyvinėse derybose ir 
nesikiš į darbuotojų organizacijų steigimą ar veiklą. VIPA ir VIPA valdomos įmonės bendradarbiaus 
su tokiais darbuotojų atstovais ar organizacijomis pagal nacionalinę teisę ir laiku pateiks jiems 

informaciją, reikalingą prasmingoms deryboms. 

 

 
7. Atsakomybė santykiuose su visuomene 

7.1. VIPA ir VIPA valdomos įmonės siekia palaikytai atvirus ir dalykiškus santykius su visomis 

Tikslinėmis grupėmis bei yra atskaitinga akcininkams ir visuomenei už vykdomą veiklą. 

7.2.  Tikslinėms grupėms ir visuomenei viešai tinklapyje yra teikiamos išsamios VIPA ir VIPA valdomų 

įmonių strateginiai veiklos planai ir veiklos ataskaitos. 

7.3. VIPA ir VIPA valdomos įmonės vadovaudamasi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu 

bei paramos teikimo tvarka, paramos gavėjo statusą turintiems asmenims reguliariai skiria paramą  

socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir projektams, nacionaliniams sporto meno, 

kultūros, mokslo, socialiniams projektams, akcentuojantiems ir skatinantiems valstybei svarbius 

dalykus, atitinkantiems paramos teikimo tvarkoje nustatytus paramos skyrimo kriterijus. Parama 

skiriama ir prisijungiant prie nacionalinių kampanijų, kurias inicijuoja Lietuvos Respublikos 

Prezidentūra, valstybinės institucijos ar nacionaliniai judėjimai. Apie suteiktą paramą viešai 

skelbiama įmonės tinklapyje. 

7.4. VIPA ir VIPA valdomos įmonės skatina darbuotojų savanorišką įsitraukimą į visuomenei naudingą 

veiklą. 

 
2 Smurtas ir priekabiavimas suprantamas kaip nepriimtino elgesio ir praktikos ar grasinimų dėl jų pavojus, nesvarbu, ar tai vienas 
atvejis, ar pakartotinis, siekiant sukelti fizinę, psichosocialinę ar ekonominę žalą (įskaitant smurtą dėl lyties). Smurtas dėl lyties 
yra bendrasis terminas dėl bet kokio žalingo veiksmo, padaryto prieš žmogaus valią, pagrįstas socialiai priskirtais lyčių skirtumais. 
Į smurtą dėl lyties įtraukiami veiksmai, padarantys fizinę, psichinę ar seksualinę žalą ar kančias, tokių veiksmų grasinimas, 
prievarta ir kitas valios suvaržymas. Šios priemonės nebus laikomos diskriminacija: specialios apsaugos ar pagalbos priemonės 
praeities diskriminaciniams veiksmams ištaisyti; skatinančios ribotos teritorijos užimtumo galimybes; arba atranka, atitinka 
nacionalinę teisę, kai darbuotojai atrenkami tam tikram darbui, atsižvelgiant į tam tikram darbui keliamus reikalavimus. 


