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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra ir jos valdomų įmonių 

(toliau – VIPA) tvarumo politika (toliau – Politika) nustato pagrindinius trijų tvarumo sričių: 

aplinkos apsaugos, socialinius ir valdysenos (angl. Environmental, Social, Governance (ESG)) 

principus, kuriuos VIPA taiko vykdydama savo veiklą. 

2. Politikos tikslas yra apibrėžti VIPA tvarios veiklos principus ir nustatyti jų įgyvendinimo 

gaires priimant veiklos sprendimus. 

3. Politika parengta vadovaujantis Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais ir pasauliniu 

susitarimu, Paryžiaus klimato susitarimu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

rekomendacijomis daugiašalėms įmonėms. 

4. Politikoje vartojamos sąvokos: 

4.1. Tvarumas – VIPA kuriamų aplinkos apsaugos, socialinių ir valdysenos poveikių visumos 

valdymas suinteresuotosioms šalims ir visuomenei užtrinant ilgalaikę ir aplinkosauginę, socialinę 

ir ekonominę vertę; 

4.2. Suinteresuotosios šalys – subjektai (akcininkai, asignavimų valdytojai, klientai, finansų 

tarpininkai, tiekėjai, investuotojai, kiti privatūs ir viešieji partneriai), kurie turi esamą ar galimą, 

tiesioginę ar netiesioginę įtaką VIPA veikloms arba kurių veikloms minėtą įtaką turi VIPA. 

5. Politiką papildo VIPA Etikos kodeksas,  Socialinės atsakomybės politika, Atlygio politika, 

Interesų konfliktų valdymo politika, Psichologinio saugumo užtikrinimo ir smurto prevencijos 

tvarkos aprašas, Žmogiškųjų išteklių planavimo ir valdymo procedūra, Informacijos saugos politika, 

Korupcijos prevencijos politika, Asmens duomenų saugos ir tvarkymo politika, Kreditavimo 

politika, Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos politika. 

II. BENDRIEJI PRINCIPAI 

6. Siekdama didinti veiklos tvarumą ir mažinti veiklos neigiamą poveikį, VIPA vadovaujasi 

šiais bendraisiais principais: 

6.1. Integravimas į veiklą ir atskaitomybė. Tvarumas yra neatskiriama VIPA  veiklos, procesų 

ir visų veiksmų dalis. Tvarumo principais vadovaujamasi nustatant VIPA strateginius tikslus, 

tvarumo aspektai integruojami į produktų kūrimo, paslaugų teikimo, rizikos valdymo, kreditavimo 

ir investicijų procesus ir komunikaciją. VIPA yra atskaitinga už savo sprendimus ir veiksmus, kurie 

daro poveikį aplinkai ir visuomenei. VIPA nuolat stebi savo daromą įtaką ir vertina pažangą 

tvarumo srityje. 

6.2. Skaidrumas ir Įtraukimas. VIPA veikia skaidriai, kad būtų užtikrinta ilgalaikė tvari veikla, 

kritiškai vertinamas ir didinimas šios veiklos efektyvumas. VIPA stebi ir reguliariai teikia viešą 

informaciją apie VIPA veiklą siekiant tvarumo tikslų. VIPA aktyviai siekia dialogo ir sąveikos su 

suinteresuotomis šalimis ir visuomene tvarumo srityje, dalyvauja viešose diskusijose apie tvarią 

plėtrą.  

6.3. Atitiktis. VIPA laikosi su tvarumu susijusių tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų ir 

susitarimų. VIPA pripažįsta tarptautinių įsipareigojimų, kurie padeda užtikrinti tvaresnę veiklą, 

vykdymo svarbą. 

6.4. Tvarumo duomenų valdymas. Siekiant nustatyti konkrečius tvarumo rodiklius ir jų 

įgyvendinimo planus, VIPA organizuoja įmonės ir kredito portfelio tvarumo duomenų rinkimą bei 

analizę, plėtoja vidinius duomenų pajėgumus. 

6.5. Kompetencijos didinimas. VIPA veikla tvarumo srityje grindžiama darbuotojų žiniomis, 

įsipareigojimu ir sąmoningumu. VIPA investuoja į nuolatinį savo darbuotojų tvarumo kompetencijų 

didinimą ir praktinių įgūdžių tobulinimą ir skatina atvirai dalintis savo žiniomis ir patirtimi šioje 

srityje. 
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III. APLINKOS APSAUGOS TVARUMAS 

7. Aplinkos apsaugos srityje VIPA siekia mažinti savo veiklos neigiamą poveikį 

suinteresuotosioms šalims, visuomenei ir aplinkai bei skatinti suinteresuotąsias šalis diegti tvarias 

veiklos praktikas ir pereiti prie mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) į aplinką 

išskiriančių technologijų ir procesų. 

III.1. Tiesioginis poveikis aplinkai 

8. VIPA siekia sumažinti veiklos metu sukuriamą ŠESD kiekį ir efektyviai naudoti gamtos 

išteklius ir energiją, mažinti oro, dirvožemio ir vandens taršą, kurią gali sukelti energetinių ir 

gamtos išteklių, biuro įrangos ir reikmenų naudojimas, atliekų tvarkymas ir kelionės.  

9. VIPA stengiasi naudoti produktus, pagamintus iš perdirbtų arba biologiškai suyrančių 

medžiagų, mažesnį poveikį aplinkai darančius produktus, taikyti aplinkos taršos nedidinančius ir 

reikšmingos žalos aplinkai nedarančius procesus ir tvarias technologijas.  VIPA vykdo žaliuosius 

viešuosius pirkimus. 

10. VIPA atsakingai tvarko ir rūšiuoja susidariusias atliekas, popieriaus, plastmasės ir 

elektroninės įrangos atliekas tvarko kaip antrines žaliavas. 

11. Įmonė atsižvelgia į poveikį aplinkai planuodama būtinas verslo keliones ir darbuotojų 

kelionių į darbo vietą ir atgal būdus, skatindama mažai taršaus transporto naudojimą.  

12. VIPA nedelsiant informuoja suinteresuotąsias šalis apie bet kokią neįprastą situaciją, 

kurios metu kyla rizika, jog gali būti padaryta žala aplinkai, ir imasi visų priemonių tos žalos 

išvengti ar ją sumažinti, o jeigu to išvengti nepavyko – likviduoja padarinius.  

13. VIPA vykdo savo darbuotojų švietimą ir skatina sąmoningumą priimant aplinkai draugiškus 

sprendimus. 

III.2. Netiesioginis poveikis aplinkai 

14. Netiesioginis poveikis aplinkai sietinas su VIPA suinteresuotųjų šalių poveikiu aplinkai. 

Siekdama skatinti tvarumą ir mažinti netiesioginį neigiamą poveikį, VIPA siekia įvertinti 

aplinkosauginius aspektus ir priimti tvarius verslo sprendimus. 

15. VIPA analizuoja, kokį poveikį aplinkai turi jos siūlomi finansiniai produktai ir priemonės. 

VIPA siekia, kad didžioji dalis investicijų būtų nukreipta į aplinkos požiūriu tvarias sritis: energinio 

efektyvumo didinimą, energijos taupymą, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, ŠESD 

mažinimą, kokybiško geriamojo vandens tiekimą, tinkamą nuotekų tvarkymą ir pan.  

16. Kurdama finansines priemones ir finansinius produktus, kur taikoma, VIPA nustato 

konkrečius aplinkosaugos tikslus ŠESD mažinimo ir (arba) energijos vartojimo efektyvumo srityse. 

17. Siekdama užtikrinti, kad VIPA investicijos nedaro neigiamo poveikio aplinkai, VIPA 

planuoja integruoti ES Taksonomijos reglamento principą „nedaryti reikšmingos žalos“ į paraiškų 

vertinimo procesą.  

18. VIPA supranta, kad suinteresuotosios šalys savo vykdoma veikla daro poveikį aplinkai, 

todėl su jomis stengiasi aptarti aplinkosaugos aspektus, pagal kompetenciją jas konsultuoja ir 

tikisi, kad jos savo veikloje taikys procesus ir sistemas, mažinančias ŠESD emisijas ir neigiamą 

poveikį aplinkai.   

IV. SOCIALINIS TVARUMAS 

19. Socialinėje srityje VIPA siekia kurti vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą, į įmonės veiklą 

integruoti socialinės atsakomybės veiksnius ir skatinti šiuos veiksnius taikyti suinteresuotąsias 

šalis. 
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IV.1. Santykiai su darbuotojais 

20. VIPA kuria vertybėmis grįstą darbo kultūrą, siekia pritraukti ir išlaikyti talentus, didinti 

darbuotojų įsitraukimą į įmonės veiklą ir suteikti jiems galimybes tobulėti.  

21. VIPA kuria sveiką, saugią ir nediskriminacinę darbo aplinką, sudaro lygias teises ir 

vienodas galimybes darbe nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 

padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėse 

partijose ar asociacijose, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. VIPA netoleruoja bet kokia 

forma galinčio pasireikšti priekabiavimo, diskriminacijos, smurto, įskaitant verbalinį ir psichologinį 

smurtą, patyčių, persekiojimo ar naudojimosi užimama padėtimi, vaikų, priverstinio darbo ar kitų 

žmogaus teisių pažeidimų. 

22. Sprendimai, susiję su priėmimu į darbą ar perkėlimu į kitas pareigas įmonėje, priimami 

atsižvelgiant į objektyvius kriterijus ir priklauso tik nuo asmens kompetencijos, kvalifikacijos, 

patirties, veiklos rezultatų, motyvacijos ir potencialo. 

23. Darbo užmokestis VIPA darbuotojams nustatomas vadovaujantis skaidria atlygio sistema, 

laikantis darbuotojo pareigybei nustatytų atlygio rėžio ribų ir vadovaujantis objektyviais 

kriterijais, susijusiais su darbuotojų gebėjimais, kompetencija, kvalifikacija, patirtimi ir veiklos 

rezultatais. 

24. VIPA sudaro sąlygas darbuotojams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, sudarydama 

galimybes turėti lanksčias darbo sąlygas (pasirinkti  dirbti nuotoliniu ar hibridiniu būdu, susitarti 

dėl ne viso darbo laiko, dėl darbo laiko perkėlimo į kitą dieną ar kitą laikotarpį, dėl galimybės 

skirtingomis dienomis dirbti skirtingą valandų skaičių). 

25. Už gerus darbo rezultatus, pavyzdinį pareigų vykdymą, ilgalaikį nepriekaištingą darbą 

VIPA darbuotojams taikomos skatinamosios priemonės. 

26. VIPA prisiima papildomų įsipareigojimų darbuotojams ir papildomas naudas taiko 

remdamasi aiškiais, darbuotojams žinomais kriterijais, laikydamasi lygių galimybių, 

proporcingumo, sąžiningumo ir protingumo principų. 

27. VIPA skatina darbuotojų savanorišką įsitraukimą į visuomenei naudingą veiklą. 

IV.2. Santykiai su suinteresuotomis šalimis ir visuomene 

28. VIPA palaiko ir skatina bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis ir visuomene 

kultūrą, grindžiamą tvaria plėtra ir žmogaus teisių laikymusi, siekia prisidėti prie visuomenės 

socialinės raidos ir gerovės kūrimo.  

29. Bendradarbiaudama su suinteresuotomis šalimis, nevyriausybinėmis organizacijomis, 

vietos bendruomenėmis, VIPA siekia didinti sąmoningumą ir dalintis savo žiniomis ir gerąja 

praktika žmogaus teisių apsaugos, socialinės atskaitomybės ir tvarumo srityse, vykdyti švietėjišką 

veiklą. 

30. Visais komunikacijos kanalais VIPA bendrauja skaidriai, aiškiai ir pagarbiai. VIPA vertina 

skundus ir atsiliepimus, nes jie padeda įmonei tobulinti produktus ir paslaugas.  

31. VIPA nebendradarbiauja su suinteresuotomis šalimis, jeigu jos nesivadovauja žmogaus 

teisėmis ir diskriminuoja asmenis dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 

amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėse partijose ar 

asociacijose, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, neužtikrina vaikų, priverstinio ar privalomo 

darbo prevencijos priemonių. 
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V. VALDYSENOS TVARUMAS 

32. Valdysenos tvarumo srityje VIPA siekia užtikrinti skaidrų ir patikimą valdymą, tvarią 

finansų būklę, efektyviai veikiančią vidaus kontrolę ir atsakomybės pasiskirstymą, korupcijos  ir 

pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją. 

33. VIPA įsipareigoja laikytis aukščiausių sąžiningumo, skaidrumo, patikimumo ir verslo etikos 

standartų. Įmonė tikisi ir siekia, kad visi darbuotojai laikytųsi Etikos kodekso, kuriame aprašomos 

VIPA vertybės ir numatomas elgesys.   

34. Įmonė formuoja nulinės tolerancijos sukčiavimui, korupcijai, pinigų plovimui ir terorizmo 

finansavimui politiką. VIPA vykdo nuolatinę ir kryptingą korupcijos, sukčiavimo, kyšininkavimo ir 

pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos politiką, vykdo nuolatinius darbuotojų 

mokymus, sudaro sąlygas laiku nustatyti veiklos procesuose kylančias rizikas ir taiko proporcingas 

ir efektyvias kontrolės priemones.  

35. VIPA laikosi griežtos interesų konfliktų vengimo politikos, kuria siekiama sukurti vieningą 

ir efektyvią interesų valdymo sistemą, leidžiančią užtikrinti objektyvų ir nešališką sprendimų 

priėmimą. 

36. Asmens duomenis VIPA tvarko vadovaudamasi Bendrųjų duomenų apsaugos reglamentu ir 

susijusiais teisės aktais. 

37. VIPA užtikrina skaidrią valdymo ir priežiūros organų struktūrą ir kompetenciją į valdymo 

ir priežiūros organus įtraukdama nepriklausomus narius ir laikydamasi lyčių lygybės principo. 

38. VIPA siekia, kad visuose valdymo lygiuose būtų atsižvelgiama į aplinkos apsaugos ir 

socialinius veiksnius norint tinkamai įvertinti visas rizikas, įskaitant su klimatu susijusią riziką, ir 

priimti tinkamus strateginius sprendimus, kaip valdyti šias rizikas ir galimybes. 

39. VIPA propaguoja etišką, skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su suinteresuotomis 

šalimis, užtikrina aiškios ir suprantamos informacijos apie įmonės valdyseną ir veiklą viešinimą bei 

skatina savo klientus diegti gerąsias valdysenos praktikas. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

40. Politikos nuostatų privalo laikytis visi darbuotojai ir kolegialių organų nariai. 

41. Politika yra viešai skelbiama VPA interneto svetainėje. 

42. VIPA reguliariai peržiūri Politiką ir inicijuoja jos atnaujinimą. Politika peržiūrima ne 

rečiau kaip kartą per du metus arba dažniau, įvykus reikšmingiems VIPA veiklos, struktūros ar 

teisės aktų pokyčiams. 

43. Už Politikos peržiūrą, keitimą ir atnaujinimą yra atsakingas VIPA generalinio direktoriaus 

įsakymu paskirtas darbuotojas. 

44. Politika ir jos pakeitimai tvirtinami VIPA valdybos sprendimu, pritarus VIPA stebėtojų 

tarybai. Politikos nuostatų įgyvendinimą detalizuojantys vidaus dokumentai tvirtinami VIPA 

generalinio direktoriaus įsakymu. 

 


