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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. (atnaujinti 2017 m. vasario 27 d. ). Veiklos 

ataskaita  parengta už 2017 m. sausio – birželio mėn.  
 

VIPA valstybės įsteigta finansų įstaiga, kurios tikslas finansuoti ir skatinti tvarią plėtrą srityse, 

kuriose yra rinkos nepakankamumas, siekiant pelningos veiklos.  
 

VIPA veiklos pobūdis yra finansinių paslaugų teikimas, finansinių priemonių, skirtų viešojo 

sektoriaus investicijoms viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui įgyvendinti, 

administravimas ir įgyvendinimas.  
 

VIPA VEIKLOS 
 

➢ įgyvendina finansų inžinerijos priemones (2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos finansavimo laikotarpiu), finansines priemones (2014–2020 m. Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiu), ir kitų finansinių šaltinių lėšomis finansuojamas 

finansines priemones, dalyvauja jas įgyvendinant kaip kontroliuojančiojo fondo valdytoja (2007–2013 

m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimo laikotarpiu), fondų fondo valdytoja (2014–

2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiu), finansinė tarpininkė ir (arba) 

kitomis formomis; 
 

➢ atlieka tarpinės institucijos, kaip ji apibrėžta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp 

institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, 

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl 

Lietuvos atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, funkcijas, šiame nutarime nustatytais atvejais; 
 

➢ atlieka veiksmus dėl dotacijų savivaldybės nuosavų lėšų indėliams ar jų dalims, kurie yra 

privalomi pagal iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų 

finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus, padengti skyrimo ir šių dotacijų susigrąžinimo Dotacijų 

savivaldybės skyrimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 

2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl Dotacijų savivaldybės skyrimo ir grąžinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka; 
 

➢ investuoja, teikia paskolas, finansinio laidavimo paslaugas, finansinės nuomos (lizingo) 

paslaugas ir (arba) finansines garantijas miestų plėtros, viešosios infrastruktūros, energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo ir kitų fondų, išskyrus Europos Sąjungos struktūrinius fondus, lėšomis;  
 

➢ investuoja, teikia paskolas, finansinio laidavimo paslaugas, finansinės nuomos (lizingo) 

paslaugas ir (arba) finansines garantijas Bendrovės nuosavo kapitalo, tarptautinių finansų institucijų 

ir (arba) privataus sektoriaus investicijų ir (arba) kitu būdu pritrauktomis lėšomis pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus arba jų pagrindu priimtus kitų 

institucijų teisės aktus dėl valstybės lėšų investavimo sričių; 
 

➢ Įgyvendindama nurodytas veiklas VIPA pritraukia privataus sektoriaus investicijas ar 

lėšas į sritis, kuriose yra nustatytas rinkos nepakankamumas; 
 

➢ viešina administruojamas ir teikiamas finansines paslaugas;  
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➢ teikia pastabas ir pasiūlymus institucijoms pagal kompetenciją dėl teisės aktų, 

reglamentuojančių finansinių paslaugų administravimą ir įgyvendinimą; 
 

➢ skleidžia arba didina įmonės finansinių paslaugų teikimo ir administravimo patirtį, 

inicijuodama arba vykdydama patirties sklaidos projektus ar juose dalyvaudama; 

 

Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, VIPA gali vykdyti tik gavusi atitinkamas 

licencijas ar leidimus. 
 

TEISĖS AKTAI, KURIAIS PAVESTA VIPA 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, 2015 m. rugpjūčio 5 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 814  „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 

straipsnio įgyvendinimo“ VIPA, kaip valstybės valdomai finansų įstaigai, pavesta valdyti fondų fondus 

arba įgyvendinti finansines priemones, kai fondų fondas nesteigiamas, būsto ir viešosios 

infrastruktūros objektų atnaujinimo ir energijos vartojimo efektyvumo srityse. VIPA 2014–2020 m. 

finansinio periodo lėšomis įgyvendins paskolų, garantijų, rizikos kapitalo investicijų arba kt. 

priemones, kurioms finansuoti ir (ar) įgyvendinti skirtos lėšos ar jų dalis grįžta ir pakartotinai 

naudojamos tiems patiems finansinės priemonės kūrimo metu nustatytiems tikslams įgyvendinti. 
 

➢ 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“. 
 

➢ Kiti teisės aktai, reglamentuojantys įmonės veiklą: Akcinių bendrovių įstatymas, Finansų 

įstaigų įstatymas, Viešųjų pirkimų įstatymas, Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo gairių 

aprašas, Buhalterinės apskaitos įstatymas, mokesčių apskaičiavimą bei mokėjimą reglamentuojantys 

teisės aktai. 
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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 2 001 136 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 2017 m. vasario 27 d.) 
 

VIPA padalinių ir filialų neturi. 
 

ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJOS 
 

VIPA akcinis kapitalas yra 2 001 136 eurų. Jį sudaro 69 100 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. 
 

Dividendų išmokėjimo tvarką ir kiekį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Visų VIPA akcijų 

savininkė yra valstybė. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas 

teises bendrovėje, valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 
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MISIJA, VIZIJA, TIKSLAI, VERTYBĖS 
 

MISIJA 
 

➢ Gerinti viešosios infrastruktūros plėtros sąlygas, skatinant finansų rinkos vystymąsi, 

efektyviai planuojant, steigiant ir valdant finansinius instrumentus. 
 

VIZIJA 
 

➢ Būti Nacionaline skatinamojo finansavimo institucija, efektyviai veikiančia kapitalo rinkose 

bei lyderiaujančia viešosios infrastruktūros finansavimo srityje.  
 

STRATEGINIAI TIKSLAI 
 

1. Didinti sutelktų lėšų apimtis viešosios infrastruktūros ir viešojo intereso finansavimui. 

2. Didinti įmonės veiklos efektyvumą. 

3. Tapti patikimu finansinių priemonių programų įgyvendintoju. 
 

VERTYBĖS 
 

➢ Profesionalumas – vertiname kompetenciją ir profesionalumą bei jais dalinamės su savo 
klientais ir partneriais. Savo darbo rezultatams visada keliame aukščiausius reikalavimus. 

 

➢ Vieningumas – kiekvienas savo individualiu darbo rezultatu siekiame bendrų VIPA ir 
valstybės tikslų. 
 

➢ Atkaklus siekimas ambicingų tikslų – siekiame tapti sektinu pavyzdžiu ir inicijuoti teigiamas 
permainas visose srityse kuriose veikiame.  

 

 



STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ MATAVIMO RODIKLIAI 
 

Strateginė 

kryptis 
Tikslas 

Planuoja

mos 

rodiklių 

reikšmės  

 

2017 m. 

II ketv. 

faktas 

 

Veiksmai, tobulinimo prioritetai, 

Pastabos 

 

Atsakingas 

asmuo 

 

 

Komentarai paaiškinimai 

2017 m. 

planas 

F
in

an
si

n
ių

 in
st

ru
m

en
tų

, s
k

at
in

an
či

ų
 in

ve
st

ic
ij

as
 į 

vi
eš

ąj
ą 

in
fr

as
tr

u
k

tū
rą

, a
p

im
ti

es
 a

u
gi

m
as

   

Sutelktų lėšų 

apimties 

viešosios 

infrastruktūros 

finansavimui 

suminė apimtis 

mln. EUR 

480 313,4 

Iš rinkos pritrauktos lėšos yra 

laikomos sutelktos nuo Sutarties 

finansuoti konkretų projektą 

pasirašymo momento. Fondų, 

finansinių priemonių ar subsidijų 
formos lėšos yra laikomos sutelktos 

kai teisės aktais VIPA paskiriama 

kaip tokių priemonių valdytoja yra 

pasirašomos fondų finansavimo 

sutartys. 

Fondų 

valdymo 

skyriaus 

vadovas 

Jessica Kontroliuojantysis fondas (JESSICA) - 29,8 mln. EUR. 
 

Aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų bendrabučių 

atnaujinimas (modernizavimas) (JESSICA)  - 11,8 mln. EUR. 
 

Daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo fondas (DNMF) – 
80  mln. EUR (įskaitant grįžusias lėšas). 
 

Energijos efektyvumo fondas (ENEF) – 79,6 mln. EUR. 
 

Savivaldybių tikslinės dotacijos – 12,0 mln. EUR 

 

Grąžinamosios paramos priemonė – 28,0 mln. EUR 

 

EBRD paskola daugiabučių pastatų modernizacijai (DNMF) – 50 

mln. EUR 

 

Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas – 17 mln. EUR 

 

Kultūros paveldo fondas – 5,2 mln. EUR 

 

Sukūrus savivaldybių ir kultūros paveldo aktualizavimo finansines 
priemones bendraudarbiaujant su ministerijomis derinamas 

vandentvarkos finansinės priemonės kūrimo galimybės.  

 
2017-06-30 VIPA pasirašė trišalę sutartį su Finansų ir Kultūros  

ministerijomis, kuria įsteigtas Kultūros paveldo fondas. Įsteigtam 

fondui numatyta skirti 5,2 mln. eurų ES fondų lėšų. Šiomis lėšomis 

bus finansuojamos paskolos viešiesiems ir privatiems juridiniams 
asmenims, valdantiems kultūros paveldo objektus. 
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2017-06-27 VIPA pasirašė trišalę sutartį su Finansų ir Aplinkos 

ministerijomis, kuria įsteigtas savivaldybių pastatų fondas. Jo 

lėšomis numatoma finansuoti savivaldybių pastatų 

modernizavimo projektus – tam skirta 17 mln. eurų ES fondų lėšų. 
 

2017-05-10 VIPA pasirašė sutartį su Europos rekonstrukcijos ir 

plėtros banku (EBRD) dėl 50 mln. eurų paskolos daugiabučių 

namų renovacijai. DNMF sutarties galiojimo laikotarpiu grįžusios 

ir (ar) grįšiančios į DNMF lėšos bus naudojamos daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti bei su 

DNMF tikslais susijusio papildomo finansavimo iš EBRD paskolos 
susijusiems mokėjimams vykdyti ir valdymo mokesčiui sumokėti, 

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 straipsnio bei 

kitų taikytinų ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis. 

 

Nuosavo 

kapitalo grąža, 

proc. 

≥ 10 

proc. 
 5   proc. 

Rodiklis skirtas pamatuoti kokį 

pelną įmonė uždirba palyginus su 

nuosavu kapitalu. Rodiklis 

apskaičiuojamas grynasis pelnas / 

nuosavo kapitalo. 

Finansų ir 

veiklos 

organizavi

mo 

skyriaus 

vadovas 

2017 m. birželio 30 d. grynasis pelnas siekė 151 150 EUR, o 

nuosavo kapitalo dydis buvo 2 941 033 EUR. Nuosavo kapitalo 

grąža sudarė 5 proc. Numatyta metinio rodiklio reikšmė kol kas 

nėra pasiekta.   

 

Finansavimo 

sutartyse 

nusimatyti 

tikslų įvykdymo 

dalis, proc. 

80 72 

 

Apskaičiuojama: visų pasiekusių 

projektų programos tikslus skaičius 

/ iš viso baigtų projektų skaičiaus ir 

x 100. 

Finansinių 

priemonių 

skyriaus 

vadovas 

JESSICA fondas : 
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 

tikslas – iki 2020 m. pabaigos sumažinti šiluminės energijos 

sąnaudas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal 
galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, ne 

mažiau kaip 20 procentų.  
2017 m. birželio 30 d. baigtų JESSICA daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų, pasiekusių ne mažiau 

kaip 20 proc. sutaupymų, buvo 110 projektų, t.y. visi projektai 

pasiekė šį rodiklį (100 %).  

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra valstybės paramą suteikia 
tik baigtiems projektams, kuriuose šiluminės energijos sąnaudos 

sumažinamos ne mažiau kaip 20 proc. 

DNMF fondas : 
Iki 2017 m. birželio 30 d. baigtų DNMF daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų, pasiekusių ne mažiau 

kaip 40 proc. sutaupymų, buvo 201 projektai, t.y. visi baigti 
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projektai pasiekė šį rodiklį (100 %). 

 

Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 

bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos tikslas 
- visi bendrabučių pastatai privalo sutaupyti mažiausiai 20 proc. 

energijos ir pasiekti C energinio naudingumo klasę. 

2017 m. birželio 30 d. baigtų JESSICA bendrabučių atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų, pasiekusių ne mažiau kaip 20 proc. 

sutaupymų ir C energinio naudingumo klasę buvo 16 projektų, 

t.y. visi projektai pasiekė šį rodiklį (100 %). 

 
Daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo fondas 
(DNMF)   
Sutartyje nustatyti finansinės priemonės siektini rodikliai 2017 m. 

gruodžio 31 d. 
Stebėsenos rodiklis 

(pavadinimas) 
Nustatyta 

rezultato 

reikšmė 

2017 12 31 

Pasiekta 

rezultato 

reikšmė 

2017 06 30 

Rezultato rodiklio 

pasiekimas, proc. 

P.B.231 Namų ūkių, 

priskirtų geresnei energijos 

vartojimo efektyvumo klasei 

(namų ūkiai) 

4906 7298 149 

P.N.001 Paskolų ar 

garantijų, suteiktų 

daugiabučių namų 

atnaujinimui (skaičius) 

223 237 106  

P.B.234 Bendras metinis 

šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio sumažėjimas 

(CO2) 

14046 13475 96 

Energijos efektyvumo fondas (ENEF) 

 
Stebėsenos rodiklis 

(pavadinimas) 

Siektina 

produkto 

rodiklio 

reikšmė 2017 

12 31 

Pasiekta 

produkto 

rodiklio 

reikšmė per 

ataskaitinį 

laikotarpį iki 

2017 06 30 

% nuo 

siektinos 

reikšmės 

2017m. II ketv. 

Miestai, kuriuose sumažintos 

miestų apšvietimo 

 

3 

 

0,00 0 
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eksploatavimo ir energijos 

sąnaudos, vnt. 

Bendras metinis šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimas, t CO2 

ekvivalentu 

 

12143 

 

0,00 

 

0 

Metinis pirminės energijos 

suvartojimo viešuosiuose 

pastatuose sumažėjimas, 

kWh/per metus 

 

35258100  
 

0,00 

 

0 
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ MATAVIMO RODIKLIAI 

 

Tikslas 

 

Uždavinys 

 

Rodiklis 

Planuojamos 

rodiklių reikšmės 

 

Veiksmai, tobulinimo prioritetai, 

Pastabos 

 

Atsakingas 

asmuo 

  

Komentarai paaiškinimai 

2017 

planas 

2017 m.  

II ketv. 

faktas 

D
id

in
ti

 s
u

te
lk

tų
 lė

šų
 a

p
im

ti
s 

vi
eš

o
si

o
s 

in
fr

as
tr

u
k

tū
ro

s 
ir

 v
ie

šo
jo

 in
te

re
so

 f
in

an
sa

vi
m

u
i 

Programų, 

finansuojamų 

ES SF lėšomis, 

plėtra 

VIPA įgyvendinamų 

programų skaičius, 

vnt. 

≥ 7 8 

Planuojamas nuolatinis 

bendradarbiavimas su įvairiomis 

LR ministerijomis siekiant pasiūlyti 

finansines priemones kurios 

prisidėtų prie jų strateginių 

uždavinių įgyvendinimo ir 
efektyvaus jų valdomų lėšų 

panaudojimo. 

Fondų valdymo 

skyriaus vadovas 

Siekiant įgyvendinti 2017 m. rodiklių 

reikšmes VIPA iki 2017 m. birželio 30 d. 

įgyvendino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programas bei 2014-2020 metų ES fondų 

investicijų Veiksmų programoje numatytas 

priemones: 
1. Aukštųjų mokyklų ir profesinio 

mokymo įstaigų bendrabučių, 

(modernizavimo) programa 

(JESSICA); 

2. Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programa  (JESSICA, 

DNMF); 

3. Viešųjų pastatų energinio efektyvumo 

didinimo programa (ENEF); 

4. Miestų gatvių apšvietimo 
modernizavimas (ENEF); 

5. Grąžinamoji subsidija (2014-2020 

metų ES fondų investicijų veiksmų 

programos 4 prioriteto priemonė 

04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei 

nuosavybės teise priklausančių 

pastatų atnaujinimas); 

6. Savivaldybių dotacijos (iš ES 

struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamų projektų, savivaldybių 

nuosavų lėšų indėlio finansavimas). 

7. Savivaldybių viešųjų pastatų 

atnaujinimas (2014–2020 m. ES fondų 

investicijų veiksmų programos 4.3 
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prioriteto priemonė Nr. 04.3.1-FM-F-

002 „Savivaldybių viešųjų pastatų 

atnaujinimas; 

8. Kultūros paveldo fondas (2014–2020 

m. ES fondų investicijų veiksmų 

programos 5 prioriteto priemonė Nr. 

05.4.1-FM-F-307 „Viešojo ir privataus 

kultūros paveldo pritaikymas 

visuomenės poreikiams“ 

Nacionalinės 

skatinamojo 
finansavimo 

įstaigos 

veiklos plėtra 

Įmonės vidaus 

procesų susijusių su 

NSFĮ (Nacionalinės 

skatinamojo 
finansavimo 

įstaigos) veikla 

sukūrimas ir 

reglamentavimas, 
proc. 

100 90 

Remiantis gerąja užsienio patirtimi 
bei atsižvelgiant į Lietuvos rinkos 

specifiką 2016 m. yra planuojama 

apsibrėžti VIPA, kaip nacionalinės 

skatinamojo finansavimo įstaigos 

veiklos sritis ir konkrečias 

funkcijas šiose srityse. Bus 

siekiama Nacionalinės skatinamojo 
finansavimo įstaigos funkcijas 

apibrėžti teisės aktuose. Taip pat 

planuojama vidaus procesų 

peržiūra ir naujų procesų, 

reikalingų pradėti teikti finansines 

priemones savo vardu ir savo 

rizika, kūrimas.  

Fondų valdymo 

skyriaus vadovas 

Per 2017 m. pirmą pusmetį buvo gautas 
Europos komisijos sutikimas dėl VIPA kaip 

NSFĮ veiklų vykdymo. Per 2017 II pusmetį bus 

identifikuotos pirmosios sritys ir finansavimo 

produktai bei pilotiniai projektai, kuriuos VIPA 
teiks savo vardu ir rizika veikdama kaip NSFĮ 

Nustatyta, kad viena esminių sąlygų pilnavertei 
NSFĮ veiklai vykdyti yra kredito rizikos 

vertinimo modelio ir rizikų valdymo sistemos 

sukūrimas. Šie elementai pradėti kurti 2016 

metais ir turėtų tapti kredito rizikos vertinimo 
proceso dalimi.  

Tikimasi, kad iki 2017 m. pabaigos seimas 
patvirtins NSFĮ įstatymą ir vyriausybė 

patvirtins VIPA NSFĮ. 

Didinti ne iš 

ES SF 

finansuojamų 

sektorių 
skaičių 

Finansuotų sektorių 

skaičius, vnt. 
2 0 

Planuojamas aktyvus darbas 

identifikuojant rinkos trūkumus ir 

sritis, kuriose pasireiškia rinkos 

nepakankamumai bei atsiranda 

poreikis veikti nacionalinei 

skatinamojo finansavimo įstaigai. 

Šiose srityse bus siūlomos 

finansinės priemonės, galinčios 

sumažinti pasireiškiančių rinkos 

nepakankamumų įtaką valstybės 

tikslų įgyvendinimui. 

Fondų valdymo 

skyriaus vadovas 

Dirbama ties finansuotinų sektorių ir konkrečių 

projektų finansavimo tvarkos elementų 

identifikavimu. Taip pat siekiama išspręsti 

valstybės pagalbos klausimus susijusius su šių 

projektų finansavimu. Kadangi VIPA kapitalas 

yra laikomas viešosiomis lėšomis, Europos 

Komisijos notifikacijos procedūros metu, 

būtina užtikrinti jog kuriami finansiniai 

instrumentai nepažeis valstybės pagalbos 

principų identifikuotų Europos Sąjungos 

sutartyje.  
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2017 m. bus sukurta reikalinga aplinka siekiant 

finansuoti pirmuosius projektus iš nuosavo 

kapitalo. Buvo kreiptąsi į tarptautines 

finansines institucijas (TFI) dėl galimybės 
skolinti VIPA kitiems finansiniams 

instrumentams. TFI nurodė, jog šiuo metu 

turimas VIPA kapitalas nėra pakankamas dėl 

minimalaus šių institucijų skolinimo limito. 

Siekiant išpręsti šį iššūkį ir sudaryti galimybes 

institucijai veikiančiai kaip NSFI padidinti 

kapitalą tikimasi, kad iki 2017 m. pabaigos 
seimas patvirtins NSFĮ įstatymą ir vyriausybė 

patvirtins VIPA NSFĮ. 

D
id

in
ti

 įm
o

n
ės

 v
ei

k
lo

s 
ef

ek
ty

vu
m

ą 

Profesionalaus 
valdymo 

standartų 

diegimas ir 
taikymas 

Taikomų valdymo 
standartų dalis nuo 

apsibrėžtų taikytinų 

valdymo standartų, 
proc. 

 85 40 

2016 m. yra planuojama 

identifikuoti korporatyvinio 

valdymo principais grįstų valdymo 

standartų sąrašą, kurį VIPA diegs 

organizacijos valdyme bei 
dabartinę organizacijos atitiktį 

jiems. Taip pat planuojamas 

laipsniškas trūkstamų standartų 

diegimas 2016-2019 m. 

laikotarpiu. Esant poreikiui, 

planuojamas įmonės valdymo 

struktūros pertvarkymas. Diegiant 
profesionalaus valdymo standartus 

yra planuojama siekti išvengti VIPA 

perklasifikavimo prie valdžios 
sektoriaus įstaigų.  

Finansų ir 
veiklos 

organizavimo 

skyriaus 
vadovas 

Atlikta teisės aktų, gairių  analizė: Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

(EPBO) parengti korporatyvinio valdymo 

valstybės valdomose įmonėse principai bei 

rekomendacijos; Eurostat „Valdžios sektoriaus 
deficito ir skolos žinynas“; Europos Komisijos 

(EK) 2015 m. liepos mėn. 22 d. komunikatas 

Nr. COM(2015) 361 „Bendri veiksmai siekiant 

darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo. 

Nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų 
vaidmuo remiant Investicijų planą Europai“. 

Atsižvelgdama į Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

(EBPO) rekomendacijas Lietuvai dėl valstybės 
valdomų įmonių savarankiškumo didinimo, 

buvo atlikti VIPA įstatų pakeitimai dėl 

valdymo struktūros, siekiant išvengti VIPA 

perklasifikavimo prie valdžios sektoriaus 
įstaigų. 

Parengtas standartų sąrašas („Corporate 

Governnace“; Tarptautiniai apskaitos 

standartai (TAS); ISO standartai: LST EN ISO 

9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. 
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Reikalavimai", ISO/IEC 27001:2005 

„Informacijos technologija. Saugumo metodai. 

Informacijos saugumo valdymo sistemos), 

kuriame numatytas standartų diegimas 2017-
2019 metų laikotarpiu, kurie užtikrins 

savalaikį ir efektyvų tikslų pasiekimą.  

Įmonės 

finansinis 

stabilumas 

 

 

Pajamų sąnaudų 

santykis 

 

 

≥ 1  1,22 

Įmonės išlaidos ir pajamos bus 

nuolat planuojamos, bus 

įgyvendinamos tik tos veiklos, 

kurios kuria finansinę vertę įmonei 
ilguoju laikotarpiu.  

Finansų ir 
veiklos 

organizavimo 

skyriaus 
vadovas 

Įmonės pajamos ir sąnaudos yra apskaitomos 

atskirai pagal kiekvieną finansinę priemonę ir 

kontroliuojama, kuri priemonė yra 

pelningiausia bei peržiūrimi atskiri veiklos 

procesai, siekiant sumažinti sąnaudas ir 
užtikrinti numatytą nuosavo kapitalo grąžą. 

Šie rodikliai yra kontroliuojami tiek jau 

vykdomiems projektams, tiek numatomiems, 

naujiems projektams, kad esamos ir naujos 

VIPA veiklos užtikrintų finansinį įmonės 

stabilumą.  

2017 m. I ir II ketv. VIPA uždirbo 0,83 mln. 

EUR pajamų ir patyrė 0,68 mln. EUR sąnaudų. 

Įmonės pajamų/sąnaudų santykis 1,22 
(numatytas rodiklis pasiektas).   

Įmonės vidaus 

procesų 

optimizavimas 

ir 
efektyvinimas 

Optimizuotų procesų 

skaičius per metus, 

vnt. 

2 2 

Bus peržiūrimi atskiri veiklos 

procesai, siekiant atskirų procesų 

sąnaudas sumažinti bent 10% 

 

Finansų ir 

veiklos 

organizavimo 

skyriaus 
vadovas 

2017 m. I ketv. įdiegta ir pradėta naudoti 

projektų ir dokumentų valdymo sistema 

“Dokas”. Įdiegus dokumentų valdymo sistemą, 

Agentūros darbuotojų veikla tapo efektyvesnė 

20%. 

• padaryti dokumentų ruošiniai leidžia 
sumažinti dokumento rengimo laiką, o tuo 
pačiu išlaikomas vienodas įmonės stilius 
ir tvarka; 

• sumažėja klaidų tikimybė (užtikrintas 
paskutinės dokumento versijos 
naudojimas); 

• Greita ir patikima informacijos sklaida 
įmonės viduje; 

• Greita dokumentų paieška pagal raktinius 
žodžius ar frazę; 
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• Skaidrus, aiškus ir paprastas užduočių 
paskirstymas ir koordinavimas, didinantis 
darbo našumą; 

• Patvirtinimai ir priminimai leidžia 
efektyviau bendrauti tiek įmonės viduje, 
tiek su išoriniais klientais ar partneriais. 

2017 m. I pusm. įdiegta nauja buhalterinės 

apskaitos ir verslo valdymo sistema 
„Saikas‘W “. Įdiegus sistemą, greičiau ir 

efektyviau valdoma įmonės apskaita – nuo 

pirminių dokumentų duomenų įvedimo iki 

skirtingų veiklos rūšių analizės bei 

buhalterinio balanso sudarymo. Sistema 

pasižymi duomenų apdorojimo 

greitaeigiškumu, duomenų analizavimo 
galimybėmis, ataskaitų mobilumu, pirminių 

dokumentų paruošimu ir spausdinimo 

galimybėmis, kas sudaro prielaidas didinti 
darbo našumą ir  duomenų patikimumą.  

2017 m. I pusm. pradėta diegti personalo 

valdymo programa: „Alga HR Žmogiškųjų 

resursų valdymo ir apskaitos sistema. 

Personalo procesų valdymas ir apskaita“. 

Galutinai įdiegus programą planuojama 

automatizuoti šiuos procesus: 

• Darbo laiko valdymas ir apskaita, darbo 
grafikai.  

• Įsakymų apskaita.  
• Mokymai / atestacijos.  
• Darbuotojų veiklos vertinimas, 

kompetencijos ir motyvacijos moduliai.  
• Atostogų, komandiruotčių planavimas. 

Iki 2017 pabaigos planuojama baigti paskolų 

administravimo informacinės sistemos „VIPA 

IS“ plėtros etapą, kuri leis efektyviau 
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administruoti daugiabučių namų 

modernizavimo paskolas, tiek įgyvendinimo 

fazėje, tiek ir vėlesniame administravimo 

laikotarpyje. Planuojami patobulinimai ir 

funkcionalumai:  

• Patobulintas mokėjimų prašymų 
priėmimas; 

• Optimizuotas paskolos grąžinimo grafiko 
generavimas, automatizuotas objekto 
naudos gavėjų paskolos grafikų 
parengimas; 

• Išankstinių grąžinimų užskaitymo 
modulis; 

• Valstybės paramos užskaitymas; 
• Naudos gavėjų sinchronizavimas su 

vykdytojų zona; 
• Naujų/pasikeitusių naudos gavėjų 

administravimo funkcionalumas; 
• Automatizuotas įmokų atpažinimo 

procesas, importavimo/eksportavimo 
pritaikymas SEPA formatui; 

• Įmokų užskaitymas, automatinis 
delspinigių ir kitų įsipareigojimų 
skaičiavimo funkcionalumas. 

Įmonės 

žmogiškojo 
kapitalo 

stiprinimas 

Metinė įmonę po 

bandomojo 

laikotarpio pabaigos 

palikusių darbuotojų 

dalis lyginant su visu 

darbuotojų 
skaičiumi, proc. 

10 11 

Samdomi darbuotojai bus 
atrenkami itin kruopščiai, o po 

bandomojo laikotarpio 

pasamdytiems darbuotojams bus 

suteikiamos nuolatinio tobulėjimo 

(kompetencijos stiprinimo) ir 

savirealizacijos galimybės. 

Darbuotojai bus nuolat 

motyvuojami siekti užsibrėžtų 

asmeninių ir bendrų organizacijos 

tikslų, jiems bus suteikiamos 

galimybės save realizuoti veiklose 

labiausiai atitinkančiose jų 

Finansų ir 

veiklos 

organizavimo 

skyriaus 
vadovas 

Vykdant darbuotojų atranką yra atidžiai 
įvertinama darbuotojo kompetencija, 

sugebėjimai, išsilavinimas ir darbo patirtis 

atitinkanti reikalavimus į ieškomą poziciją. 

Taip pat darbuotojai supažindinami su įmonės 

vykdoma veikla bei strateginiais tikslais, 

sudaromas atliekamų darbų planas bei 

mokymų planas pagal atliekamas darbo 

funkcijas.  Per 2017 m. pirmuosius du 

ketvirčius vidutinis darbuotojų skaičius buvo 

– 36. Įmonę paliko 4 darbuotojai. 
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kompetencijų lygį. 

Po bandomojo laikotarpio pasiliktų 

ir išėjusių darbuotojų santykis su 
vidutiniu darbuotojų skaičiumi nuo 

metų pradžios iki pabaigos. 

Vidutinis tikslingų 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymų/kursų 

skaičius 1-am 

darbuotojui, vnt. 

2 2 

Bus sudaromi organizacijos 

kompetencijų žemėlapiai, 

nustatomi poreikiai bei 

atsižvelgiant į juos bus sudaromi 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

planai, kurie atitiktų ilgalaikius 

organizacijos poreikius. Taip pat 

kursų bei individualių mokymų 

pagalba bus nuolat tobulinama 
darbuotojų anglų kalba. 

Atsižvelgiant į įmonės strateginius tikslus ir 

finansines galimybes yra tvirtinamas mokymų 

planas einamiems metams pagal trūkstamas 

kompetencijas. Įmonėje vykdomi tęstiniai 

anglų kalbos mokymai, kiti bendri mokymai, 
seminarai pagal individualų poreikį.  

2017 m. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 
36, Buvo gauti pažymėjimai ir sertifikatai (19 

vnt.), tokių sričių kaip viešieji pirkimai, 

įmonės finansinių duomenų 

analizė/auditavimas/finansinių ataskaitų 

rengimas, buhalterinė apskaita, procesų 

optimizavimas, viešoji komunikacija. 

 

T
ap

ti
 p

at
ik

im
u

 f
in

an
si

n
ių

 p
ri

em
o

n
ių

 

p
ro

gr
am

ų
 įg

yv
en

d
in

to
ju

 

Savalaikis 

projektų 

įgyvendinimas 

pagal 

programas 

Dalis paraiškų, 

įvertintų per 30 
darbo dienų arba 

greičiau, proc. (pagal 

VIPA skaičiavimo 

metodiką paraiškų 

vertinimo imtį 

sudaro kalendorinės 

dienos, todėl 

priimama, kad 30 

darbo dienų sudaro 

45 kalendorinės 
dienos) 

75 79,5 

Nuolat stebimas paraiškų 

vertinimo laikas – monitoringo 

sistemos sukūrimas, greitas 

problemų identifikavimas, ir 

paraiškų vertinimo proceso 

tobulinamas pagal įdiegtą LEAN 
metodiką.  

 

Apskaičiuojama: visų įvertintų 

paraiškų per 30 darbo arba 45 

kalendorines dienas tikslus 
skaičius/ iš visų įvertintų paraiškų 

skaičiaus ir x 100. 

Už programų 

įgyvendinimą 

atsakingų 
skyrių vadovai 

2017 m. II ketv. daugiabučių namų 

modernizavimo (atnaujinimo) paraiškų 

vidutinis įvertinimo laikas sudarė 25 

kalendorines dienas. Paraiškos, kurios buvo 

įvertintos per 30 darbo dienų arba 45 

kalendorines dienas ir greičiau sudarė 85% 
2017 m. gautų ir įvertintų paraiškų.  

2017 m. II ketv. Viešųjų pastatų 

modernizavimo projektų vidutinis paraiškų 

įvertinimo laikas sudarė 18 kalendorineių 

dienų. Paraiškos, kurios buvo įvertintos per 

30 darbo dienų arba 45 kalendorines dienas ir 
greičiau sudarė 83 % visų įvertintų paraiškų. 

Per 2017 m.  I pusmetį,  gautos 4 gatvių 
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apšvietimo modernizavimo paraiškos, 1 

paraiškos įvertinimo trukmė vid. sudarė 35 

kalendorines dienas. 50 % paraiškų buvo 

įvertinta per 30 darbo arba 45 kalendorines 
dienas. 

2017 m. II ketv. Grąžinamosios subsidijos 

paraiškos nebuvo vertinamos, kadangi 

Energetikos ministerija nesudarė valstybės 

projektų sąrašo. 

Iki 2017 m. II ketv. pabaigos gautos  49 

paraiškos dėl savivaldybių dotacijos gavimo. 

Vidutinė vertinimo trukmė sudarė 18 

kalendorinių dienų. Visos gautos paraiškos 

įvertintos greičiau nei per 30 darbo arba 45 

kalendorines dienas.  

Visų priemonių paraiškos, kurios buvo 

įvertintos per 30 darbo dienų arba 45 

kalendorines dienas ir greičiau sudarė 79,5 % 
visų įvertintų paraiškų. 

Pasiekti visų 

administruoja

mų programų 

rezultatus 

laiku 

Projektų, pasiekusių 

programos tikslus, 

dalis, proc. 

 95 100 

Visi finansuojami projektai bus 

kruopščiai atrenkami (projektai 

vertinami pagal standartizuotas 

vertinimo procedūras), vertinamos 

projektų rizikos ir bus taikomi 

pasirinkti rizikų valdymo 
sprendimai. Diegiamas kredito 

rizikos vertinimo modelis ir rizikų 

valdymo sistemos. Programų 

įgyvendinimui bus skiriami 

papildomi, suderinti su projektų 

skaičiaus augimu,  žmogiškieji 
ištekliai.  

Už programų 

įgyvendinimą 

atsakingų 
skyrių vadovai 

2017 m. birželio 30 d. baigtų JESSICA 

daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų, pasiekusių ne 

mažesnę kaip D klasę ir ne mažiau kaip 20 

proc. sutaupymų, buvo 110 projektų, t. y. visi 
baigti projektai pasiekė šį rodiklį. 

Iki 2017 m. birželio 30 d.  baigta 16 aukštųjų 

mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 

bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų, pasiekusių ne mažiau kaip 20 proc. 

sutaupymų ir C energinio naudingumo klasę., 
t.y. visi projektai pasiekė šį rodiklį.  

Iki 2017 m. birželio 30 d.  baigtų DNMF 

daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo)  projektų, pasiekusių ne 
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mažesnę kaip C klasę ir ne mažiau kaip 40 

proc. sutaupymų - 205 projektai pasiekė ne 

mažesnę kaip C klasę ir namų ūkių priskirtų 

geresnei energijos vartojimo efektyvumo 
klasei skaičius –  7298, nors nustatyta rodiklio 

pasiekimo reikšmė pagal DNMF sutartį iki 

2017 m. pabaigos – 4906.   

Iš Energijos efektyvumo fondo (ENEF) - per 

2017 I pusm. nebuvo pasirašyta nei viena 

sutartis dėl Centrinės valdžios viešųjų pastatų 
modernizavimo ar trišalė sutartis dėl 

garantijos suteikimo, gatvių apšvietimo 

sistemos modernizavimui, todėl šios 

programos rezultatų įskaičiavimas į projektų, 

pasiekusių programos tikslus dalį, nėra 

tikslingas. 

Orientacija į 
klientą 

Vidutinis metinis 

klientų 

pasitenkinimas VIPA 

teikiamomis 

paslaugomis, proc. 

70 77 

Asmenys dirbantys tiesiogiai su 

VIPA klientais yra kompetentingi 

savo srities ekspertai, nes nuolat 

dalyvauja mokymuose ir kelia 
klientų aptarnavimo 

kompetencijas.  

Vidiniai VIPA procesai yra nuolat 
tobulinami, siekiant efektyvaus 

klientų problemų sprendimo ir jų 

pasitenkinimo didinimo. Taip pat 

yra planuojama stiprinti 

komunikaciją su projektų 

įgyvendintojais ir galutiniais 
naudos gavėjais. 

Finansų ir 

veiklos 

organizavimo 
skyrius 

VIPA internetiniame puslapyje, VIPA LinkedIN 

profilyje yra patalpinta apklausos anketa, 

kurios tikslas yra įvertinti VIPA teikiamų 

paslaugų kokybę. Anketa planuojama išsiųsta 

elektroniniu paštu visoms suinteresuotoms 
institucijoms / šalims.  

 
2017 m. I-II ketv. šis rodiklis dar nebuvo 

vertinamas. Rezultatas 2016 m.  

 



 

 

SVARBIAUSI 2017 M. ĮVYKIAI 

 

1. Daugiabučių namų modernizavimo projektų finansavimas: JESSICA 

Kontroliuojantysis fondas (JESSICA) ir Daugiabučių namų modernizavimo 

fondas (DNMF)  

 

VIPA iki 2017 m. toliau vykdė Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 

įgyvendinimą pagal dvi sutartis: 

 

➢ JESSICA Kontroliuojantysis fondas (valdomas Europos investicijų banko); 

➢ Daugiabučių namų modernizavimo fondas (valdomas VIPA). 

 

1.1. JESSICA (Daugiabučių namų modernizavimo projektų finansavimas 2007-

2013 programavimo laikotarpio lėšomis finansinio tarpininko 

vaidmenyje)  

 

Vykdydama 2013 m. rugpjūčio 19 d. VIPA kartu su CPVA pasirašytą Sąlyginės paskolos sutartį su 

Europos Investicijų banku dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinant JESSICA 

Kontroliuojančiojo fondo veiklas Lietuvoje, VIPA iki 2017 m. birželio 30 d. iš viso buvo sudariusi 115 

paskolos sutarčių dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), kurių vertė siekė 29,8 mln. 

EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso baigti įgyvendinti 110 projektų (per 2016 metus baigti įgyvendinti 46 projektai, per 2015 

metus – 63 projektai), išmokėta 29,5 mln. EUR paskolų. Per 2017 m. I pusmetį paskolų nebuvo 

išmokėta. 
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Per 2017 m. I pusm.  buvo suteikta 1,6 mln. EUR valstybės parama energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms. Iš šios sumos 0,6 mln. EUR buvo nurašyti nuo suteiktų paskolų, o 1,0 mln. 

EUR gauta iš Klimato kaitos specialiosios programos. Viso už baigtus įgyvendinti projektus yra suteikta 

10,7 mln. EUR valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Iš šios sumos 4,0 

mln. EUR buvo nurašyti nuo suteiktų paskolų, o 6,7 mln. EUR gauta iš Klimato kaitos specialiosios 

programos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. DNMF (Daugiabučių namų modernizavimo projektų finansavimas 2014 -

2020 programavimo laikotarpio lėšomis finansinės priemonės valdytojo  

vaidmenyje) 
 

2015 m. kovo 27 d. VIPA pasirašė trišalę Daugiabučių namų modernizavimo fondo (DNMF) 

steigimo ir finansavimo sutartį su LR Finansų ministerija ir LR Aplinkos ministerija. VIPA paskirta 

DNMF valdytoja. DNMF tikslas – skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą investuojant į 

daugiabučių namų modernizavimą. DNMF lėšos skiriamos paskolų finansinei priemonei įgyvendinti 
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finansuojant daugiabučių namų atnaujinimo projektus. DNMF įgyvendinimui buvo skirta 30 mln. eurų 

iš 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų. 

DNMF Priežiūros komiteto, vykusio 2015 m. rugpjūčio 12 d., posėdžio protokolu 

2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. D4-141 patvirtintas Priežiūros komiteto sprendimas pritarti įnašo į DNMF 

padidinimui iki 74 mln. eurų papildomai skiriant 44 mln. eurų ir pritarti, kad VIPA DNMF grįžusias ir 

(ar) grįšiančias lėšas naudotų tiems patiems tikslams vadovaudamasi teisės aktais. Atitinkamai 2015 

m. rugsėjo 14 d. buvo pasirašytas DNMF sutarties pakeitimas Nr.1S-58/BSS-2015-79/2015/19-22. 

2017-05-10 VIPA pasirašė sutartį su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (EBRD) dėl 50 

mln. eurų paskolos daugiabučių namų renovacijai. DNMF sutarties galiojimo laikotarpiu grįžusios ir 

(ar) grįšiančios į DNMF lėšos bus naudojamos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektams finansuoti bei su DNMF tikslais susijusio papildomo finansavimo iš EBRD paskolos 

susijusiems mokėjimams vykdyti ir valdymo mokesčiui sumokėti, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 

1303/2013 44 straipsnio bei kitų taikytinų ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis. 

2017 m. birželio 30 d. buvo sudarytos 237 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

sutartys už 80 mln. EUR, iš kurių 221 sutartis sudaryta 2015 m. ir 16 sutarčių 2016 m. Išmokėtų 

paskolų suma per 2017 m. I pusm. buvo 3,9 mln. EUR, viso išmokėta 2015 - 2017 m. I pusm. 77,6 mln. 

EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso baigti įgyvendinti 205 projektai, iš kurių per 2017 m. I pusm. baigtas įgyvendinti 51 

projektas, per 2016 metus baigti įgyvendinti 128 projektai, per 2015 metus baigti įgyvendinti 26 

projektai. 
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Už baigtus įgyvendinti projektus 2017 m. I pusm. buvo suteikta 8,9 mln. EUR valstybės parama 

energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Iš šios sumos 3,3 mln. EUR buvo nurašyta nuo 

suteiktų paskolų, o 5,6 mln. EUR gauta iš Klimato kaitos specialiosios programos. Viso už baigtus 

įgyvendinti projektus buvo suteikta 23,5 mln. EUR valstybės parama energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms. Iš šios sumos 9,0 mln. EUR buvo nurašyti nuo suteiktų paskolų, o 14,5 mln. 

EUR gauta iš Klimato kaitos specialiosios programos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo 

(modernizavimo) finansavimas: JESSICA Kontroliuojantysis fondas (JESSICA) 
 

Vykdydama 2013 m. liepos 18 d. VIPA kartu su CPVA pasirašytą Sąlyginės paskolos sutartį su 

Europos Investicijų banku dėl aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų bendrabučių 

atnaujinimo (modernizavimo) buvo sudariusi 16 paskolos sutarčių aukštųjų mokyklų bei profesinio 

mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimui (modernizavimui) už 11,8 mln. EUR sumą. Iki 2017 m. 

birželio 30 d. visi 16 projektų buvo baigti įgyvendinti (per 2016 m. baigta įgyvendinti 13 projektų, per 

2015 metus – 3 projektai), iš viso išmokėta 11,8 mln. EUR paskolų.  
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Pasirašytų sutarčių vertė, EUR

Išmokėtų paskolų vertė, EUR

           Įgyvendinus programą, 2017 m. buvo vertinama ar pasiekti nustatyti reikalavimai projektams – 

sutaupyta energija, pasiekta pastato energetinio naudingumo klasė. Atsižvelgiant į pasiektus 

rezultatus buvo suteikiama 15% palūkanų kompensacija. 

 

  



23 
 

3. Energijos efektyvumo fondas (ENEF)  
 

2015 m. vasario 18 d. VIPA pasirašė trišalę Energijos efektyvumo fondo (ENEF) steigimo ir 

finansavimo sutartį su LR Finansų ministerija ir LR Energetikos ministerija. ENEF įsteigtas kaip fondų 

fondas, kurį patikėjimo teise valdo ir administruoja VIPA. Fondo tikslas – energijos efektyvumo 

didinimas investuojant į viešąją infrastruktūrą.  
 

ENEF lėšomis siekiama įgyvendinti dvi finansines priemones: 

 

➢ Paskolų finansinę priemonę, skirtą centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimui;  

➢ Garantijų finansinę priemonę, skirtą 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.  

 

3.1. Centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimas 

 
 Iki 2017 m. birželio 30 d. viso buvo gauta 61 paraiška dėl centrinės valdžios viešųjų pastatų 

modernizavimo paskolų gavimo. Iš jų teigiamai įvertintos 26 paraiškos, atmestos 35 paraiškos, 10 

paraiškų siūloma finansuoti grąžinamosios subsidijos būdu. 

 

  Paraiškos Paraiškų skaičius Suma, EUR 

1. Paraiškų skaičius, iš jų: 61 49  581 508,20 
1.1. Atmesta 35 39 662 869,47 

1.1.1. Perduota į grąžintiną subsidiją 10 11 184 218,00 

1.2. Vertinama 0 0,00 
1.3. Įvertinta 26 9 918 638,73 

 

2017 m. sausį buvo nutrauktos 3 pilotinių projektų (Rokiškio, Pakruojo, Kaišiadorių policijos 

komisariatai) ETPT projektų pirkimo procedūros dėl pasiūlytų aukštų kainų ir techninių specifikacijų 

neatitinkančių pasiūlymų. Pakartotinai pirkimus planuojama vėl skelbti 2017 m. rugsėjį.  

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Utenos apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato (3 pastatai), Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Tauragės apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato pirkimų procedūros bus pradėtos įvykdžius Pilotinių projektų 

pakartotinius pirkimus. 

Siekiant supaprastinti pirkimų procesą, pritraukti daugiau tiekėjų ir galimai sumažinti 

pasiūlymų kainą, buvo pakoreguoti ETPT pirkimų dokumentai: 

➢ Panaikinta kvalifikacinė tiekėjų atranka (neribojamas) “galutinių” dalyvių skaičius. 

➢ Supaprastinta techninė specifikacija, paliekant tik rezultato reikalavimus ir kitus būtinuosius 

reikalavimus, taip pat supaprastinti reikalavimai energijos suvartojimo monitoringo prietaisams. 

➢ Supaprastinti kvalifikaciniai reikalavimai: 

-išbrauktas reikalavimas būti įgyvendinus modernizavimo sutartį, pakeista į statybos darbus. 

-išbrauktas reikalavimas sutarties vykdymo vadovui, statinio projekto vadovui ir statybos darbų 

vadovui turėti modernizavimo sutarčių patirties. 

-panaikintas reikalavimas turėti auditorių ir finansų-ekonomikos specialistą. 

 

http://www.vipa.lt/puslapis/garantijos
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➢ Išplėsta pasiūlymo užtikrinimo davėjų bazė (tinkama ir garantija ir draudimo bendrovės 

laidavimo draudimas). 

➢ Pakeistos pasiūlymo atmetimo sąlygos ir aiškiau atskirtas pirminis pasiūlymas ir galutinis 

(po derybų) pasiūlymas. 

Pagal atnaujintus ETPT pirkimo dokumentus pradėtos tiekėjų atrankos procedūros dėl: 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pastato esančio Vasario 16-osios g. 

4, Mažeikiai, Vilkijos žemės ūkio mokyklos pastato esančio Čekiškės g. 128, Vilkija, Kauno r., Kelmės 

profesinio rengimo centro pastato eančio J. Janonio g. 11, Kelmė. 

 

3.2. Garantijos gatvių apšvietimui  

 

 Iki 2017 m. birželio 30 d. viso buvo gautos 4 paraiškos dėl garantijų suteikimo – Jonavos r. 

savivaldybė,  Šilutės r. savivaldybė, Plungės r. savivaldybė ir Telšių rajono savivaldybės. Visos 

paraiškos įvertintos teigiamai ir išduoti sąlyginiai įsipareigojimų suteikti garantiją raštai. 

 

 
Paraiškos 

Paraiškų 
skaičius 

Tinkamų išlaidų 
suma, 
EUR 

Planuojamas 
suteikti garantijos 

dydis, EUR 

1. 
Paraiškų skaičius, iš 

jų: 
 4  5.080.364,31  2.875.544,36 

1.1. Atmesta - -  - 

1.2. Vertinama  - -  - 

1.3. Įvertinta 4  5.080.364,31  2.875.544,36 

1.4. Pasirašyta sutarčių  -  -  - 

 

 Visoms keturioms paraiškoms išleistų 4 sąlyginių garantijos suteikimo raštų suma sudaro 

2,88 mln. EUR: 

 

➢ Jonavos r. sav. rangos darbus įgyvendina savo lėšomis, skolintis ketinama 2017 m. rudenį.  

➢ Šilutės r. sav. pirkimas buvo paskelbtas, tačiau atšauktas, dėl pasikeitusios situacijos 

savivaldybėje. 

➢ Telšių r. sav. derina techninės specifikacijos sąlygas ir sutarties projektą, kuriuos 2017 m. 

spalio mėn. ketinama pristatyti savivaldybės tarybai, o 2017 m. lapkričio mėn. planuojama skelbti 

atranką.  

➢ Plungės r. sav. 2017 m. lapkričio mėn. ketina pradėti ETPT atranką, šiuo metu rengiama 

pirkimų dokumentacija. 
 

Išmokėjimai iš Energijos efektyvumo fondo per 2017 m. I pusmetį nebuvo atlikti.  

 

4. Grąžinamoji subsidija  

2017 m.  pirmo ir antro pusmečio laikotarpiu  buvo derinamas priemonės projektų finansavimo 

sąlygų aprašas, tikslinamas VIPA Grąžinamosios subsidijos procedūrų vadovas pagal pasikeitusių 

teisės aktų nuostatas.  
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5. Savivaldybių dotacija 

2017 m. birželio 29 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-254 ,,Dėl finansų ministro 2016 m. 

gegužės 26 d. įsakymo Nr. 1K-213 ,,Dėl dotacijų savivaldybėms skyrimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas dotacijų savivaldybėms skyrimo ir grąžinimo tvarkos aprašas. 

 

 
 

Iki 2017 m. birželio 30 d.:  

 

➢ Viso gauti 49 prašymai už 8,02 mln. EUR; 

➢  Sudaryta 20 finansavimo sutarčių už 4,50 mln. EUR. 

 

6. Kultūros paveldo fondas 

 

2017 m. birželio 30 d. VIPA pasirašė trišalę sutartį su Finansų ir Kultūros ministerijomis, kuria 

įsteigtas Kultūros paveldo (toliau – KP) fondas. Įsteigtam fondui numatyta skirti 5,2 mln. eurų ES 

fondų lėšų, dar tiek pat lėšų bus siekiama pritraukti iš privačių investuotojų. Šiomis lėšomis bus 

finansuojamos paskolos viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims, valdantiems kultūros 

paveldo objektus.   

2017 m. IV ketv. VIPA planuoja pasirašyti sutartį su atrinktu finansinės priemonės valdytoju, 

kuris prie fondo lėšų prisidėdamas nuosavomis lėšomis teiks paskolas tiesiogiai pareiškėjams. 

KPF finansavimo paskolomis bus siekiama: 

➢ skatinti investicijas į kultūros paveldo objektus, siekiant pritaikyti juos visuomenės 

poreikiams; 

➢ išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objektų savybes, pritaikyti juos įvairioms 

reikmėms; 

➢ padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu; 

➢ pagerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių rinkose. 

 

Fondo lėšos kultūros paveldo objektų kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms 

reikmėms papildys kultūros paveldo objektams teikiamas subsidijas, kuriomis finansuojami paveldo 

tyrimai, paveldo tvarkybos darbų projektavimas ir paveldo tvarkybos darbai. 
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Projektai turi atitikti Kultūros kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos  

nuostatas:  

➢ objektas yra svarbus regiono ir (ar) valstybės raidos procesams ir yra išskirtinės kultūrinės 

vertės, t.y. objektas, į kurį numatomos investicijos, yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; 

➢ bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai pasitelkiant rinkodaros priemones, t.y. 

projekte, kuriame numatomos investicijos į kultūros paveldo objektą, yra numatytos įgyvendinti 

rinkodaros priemonės, kuriomis bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai.  

➢ bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir lankytojams, t.y. projekte yra 

prisiimti įsipareigojimai užtikrinti, kad po galutinio naudos gavėjo investicijų panaudojimo projekte 

pabaigos ir (ar) ne mažiau nei 5 metus po projekto finansavimo pabaigos bus sudarytos sąlygos 

visuomenei lankytis sutvarkytame kultūros paveldo objekte. 

 

7. Savivaldybių viešieji pastatai 

 

2017 m. birželio 27 d. VIPA pasirašė trišalę sutartį su LR finansų ir LR aplinkos ministerijomis, 

kuria įsteigtas savivaldybių pastatų fondas. Jo lėšomis numatoma finansuoti savivaldybių pastatų 

modernizavimo projektus – tam skirta 17 mln. eurų ES fondų lėšų. Savivaldybių pastatų fondas bus 

įgyvendinamas per finansinius tarpininkus, kurių atranką planuojama paskelbti 2017 m. IV ketv. 

Finansuojami projektai turi atitikti viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 

nuostatas : 

➢ įgyvendinant projektą bus padidintas viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas – 

pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė, padidintas arba išlaikytas esamas viešųjų pastatų 

ploto naudojimo efektyvumas. 

➢ Bent 51 procentas viso pastato ploto nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir bent 51 

procentas viso pastato ploto naudojamas pastatų valdytojų, taip pat yra visų pastato patalpų savininkų 

rašytinis susitarimas dėl pastato energijos vartojimo efektyvumo projekto vykdymo. 

➢ Projektai turi atitikti Kvietimo rengti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų 

pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo pilotinius investicijų projektus reikalavimus. 

 

 

8. Nacionalinė skatinamojo finansavimo įstaiga 

 

2017 m. pradžioje vadovaujančioji institucija inicijavo galimybių studijos dėl Nacionalinės 

skatinamojo finansavimo įstaigos (-ų) (toliau – NSFĮ) veiklos Lietuvoje galimybių studiją ir NSFĮ 

įstatymo projekto parengimą. NSFĮ vykdys skatinamojo finansavimo veiklą iš savo kapitalo ir/ar 

pritrauktų tarptautinių finansinių institucijų lėšų (įskaitant EIB lėšas  pagal susitarimą dėl Europos 

strateginių investicijų fondo (toliau – ESIF) (toliau – ESIF lėšos) finansuodama veiklas/projektus 

srityse, kuriose pastebimas rinkos nepakankamumas ir/arba neoptimali investavimo aplinka. 

Siekdama NSFĮ statuso, 2017 m. I pusmetį VIPA aktyviai dalyvavo pasirengimo NSFĮ veiklai 

Lietuvoje procese: teikė pastabas ir pasiūlymus dėl Europos Sąjungos reglamentų Nr. 1303/2013 ir Nr. 

2015/1017 pakeitimų, kurie leistų NSFĮ efektyviau įgyvendinti finansines priemones iš ES struktūrinių 

fondų ir ESIF lėšų, teikė pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Investicijų įstatymo 12 straipsnio 

pakeitimo, parengė dalį pirminio NSFĮ įstatymo projekto ir toliau aktyviai dalyvavo teikdama pastabas 

LR finansų ministerijai dėl šio įstatymo projekto patobulinimo. 2017 m. birželio mėnesį VIPA pateikė 

pastabas galimybių studijos dėl NSFĮ veiklos Lietuvoje I daliai, kurios pristatymas LR finansų 

ministerijoje įvyko 2016 m. birželio 7 d. Buvo tobulinamos vidaus procedūros ir procesai, parengtas 

detalus valstybės pagalbos teikimo ir skaičiavimo tvarkos aprašas.  
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VIPA darbuotojai vyko į Europos ilgalaikių investuotojų asociacijos (ELTIA) susitikimus, 

kuriuose sėmėsi informacijos ir patirties iš ES veikiančių NSFĮ. 2017 m. kovo mėnesį trys VIPA 

darbuotojai dalyvavo EK TAIEX finansuojamoje dviejų dienų stažuotėje Vokietijos KfW.  

2017 m. sausio – gegužės mėnesiais VIPA parengė išsamų dokumentų paketą apie agentūros 

esamą ir planuojamą veiklą ir derino su Europos Komisija (DG COMP) klausimus dėl NSFĮ numatomos 

teikti valstybės pagalbos notifikavimo. 2017 m. gegužės mėn. LR finansų ministerijoje surengtos 

telekonferencijos su EK DG COMP atstovais suderinta, kad, kol NSFĮ veikla atitiks de minimis ir 

Bendrosios išimties reglamento nuostatas, oficialus valstybės pagalbos derinimas su EK nėra 

reikalingas.  

2017 m. II pusmetį VIPA planuoja toliau vykdyti pasirengimo tapti NSFĮ veiklas, įskaitant 

pastabų NSFĮ įstatymo projektui ir galimybių studijos II daliai teikimą. Siekiant NSFĮ veiklos 

pagrįstumo ir optimalumo, vengiant finansavimo dubliavimo ir valdant sąsajas su esamomis 

finansavimo schemomis, šių metų rudenį VIPA pradės rengti pirmąsias sektorines investavimo 

strategijas (srityse, kur planuojamos naujos intervencijos) ir susijusius dokumentus, kurie leistų, 

taikant aukštus skaidrumo standartus, finansuoti ekonomiškai gyvybingus projektus neišstumiant 

privačių finansuotojų.  

Pastebėtina, kad VIPA kaip NSFĮ veiklos pradžia bus galima tik įsigaliojus NSFĮ įstatymui, kurio 

projektą šiuo metu rengia LR finansų ministerija, ir susijusiems teisės aktams. 

  

9. Finansinė platforma įpareigojimų sistemos apimtyje 

 

Įgyvendindama Energijos efektyvumo direktyvą, Energetikos ministerija, parengė Energijos 

efektyvumo įstatymo projektą (toliau – EE įstatymas), kuris buvo patvirtintinas 2016 m. lapkričio 3d. 

(įstatymo Nr. XII-2702). Pagal šį įstatymą Energetikos įmonės (energijos perdavimo ir skirstymo 

įmonės) turi su Energetikos ministerija sudaryti susitarimus dėl kiekvienai energetikos įmonei 

privalomo sutaupyti metinio energijos kiekio.  

Energetikos įmonės energiją gali taupyti pačios įgyvendindamos energijos efektyvumo (toliau – 

EE) projektus arba patikėdamos šią prievolę atlikti kitam subjektui (pvz. fondo investuojančio į 

energijos efektyvumo didinimo projektus valdytojui). Energetikos įmonėms nepasiekus susitarimuose 

numatytų sutaupymų, joms grėstų didžiulės baudos už susitarimų pažeidimą. 

Atsižvelgiant į tai, jog daugumos energetikos įmonių pagrindinė veikla mažai siejasi su 

energetinio efektyvumo projektų įgyvendinimu, jos galėtų perduoti šį įsipareigojimą subjektui kuris 

specializuojasi tokioje srityje (pvz. VIPA). Atitinkamai energetikos įmonės perduodamos savo 

įsipareigojimus, subjektui perimančiam įsipareigojimus turėtų skirti lėšų šių įsipareigojimų 

įgyvendinimui. 

Įpareigojimų sistemos projektas, tai VIPA pasiūlymas, leisiantis energetikos įmonėms pasiekti 

įpareigojimus, nustatytus Energijos efektyvumo įstatyme. Įvykdžius susitartus įsipareigojimus, lėšos 

būtų grąžinamos jas investavusioms įpareigotosioms šalims (priklausomai nuo investicijų rezultatų). 

Šios lėšos būtų investuojamos į įvairius energjos vartojimo efektyvumą didinančius projektus, 

taip pat šiomis lėšomis būtų galima prisidėti prie daugiabučių namų modernizavimo projektų 

finansavimo.  
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Pasiūlytas sprendimas leidžia suderinti: 

➢ energetikos ministerijos poreikį įgyvendinti Energijos efektyvumo direktyvoje numatytus 

reikalavimus; 

➢ aplinkos ministerijos poreikį surasti papildomo finansavimo šaltinius daugiabučių namų 

modernizavimo srityje; 

➢ įpareigotųjų šalių poreikį greitai surasti ir įgyvendinti EE projektus, leisiančius pasiekti 

Energijos efektyvumo įstatymu nustatomus reikalavimus. 

Įpareigojimų sistemos projektas šiuo metų yra derinamas ir diskutuojamas atsižvelgiant į 

Energetikos įmonių poreikius bei galimybes dalyvauti schemoje. 

Šios sistemos poreikiui principinį pritarimą yra išreiškę: 

➢ Finansų ministerija; 

➢ Energetikos ministerija; 

➢ Vyriausybės kanceliarija; 

➢ Įpareigotosios įmonės (AB Lietuvos Energija ir UAB EPSOG); 

Išanalizavus galimas Fondo steigimo schemas buvo identifikuota, jog patogiausia būtų 

investuoti į naujai steigiamą Komanditinę ūkinę bendriją (KŪB), kurios komanditoriai (kurie pagal 

Fondo prievoles atsako tik tuo savo turtu, kurį įnešė ir (ar) įsipareigojo įnešti į KŪB) būtų 

įpareigotosios šalys (Energetikos įmonės), o Tikrasis narys (faktinis Fondo valdytojas)  būtų VIPA. 
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KŪB veikimo principinė schema (daugiabučiai ir kitos FP) 

 

Įnašas

Tikrasis narys
(VIPA SPV)

DNMF KŪB+

Įnašas ir neribota
atsakomybė 

/ grąža

Įnašai / 
investijų grąža

Daugiabučių 
namų moder-

nizavimas

EE priojektai EE projektai

KŪB EE sutaupymai
priskiriami įpareigotosioms

šalims (pari pasu)

VIPA

Sukuriamas SPV
+

Įstatinis kapitalas

Valstybės 
biudžetas (AM)

DNMF   

Paskolos / 
paskolų

gražinimas

Paskolos / 
investicijos

Įvairios FP

Galimas investijų
grąžos skirtumo
kompensavimas 

investuotojams ir
skolintojams 

(tik daugiabučių namų
modernizavimo
investicijoms)

Valdymo mokestis už daugiabučių namų
modernizavimo FP administravimą

Fondo valdymo ir
finansinių priemonių

administravimo 
paslauga

Subordinuotos
paskolos / 

paskolų
gražinimas

Paskolos

EIB (EFSI) [iki 50%]

EBRD

NIB

CEB

Kiti kreditoriai

Valdymo mokestis
už alternatyvių FP

administravimą

Valdymo mokestis

Pinigų srautai

Energijos sutaupymas

Valdymas

Komanditorius
(Įpareigotoji šalis Nr.1)

Komanditorius
(Įpareigotoji šalis Nr. 2)

Kiti komanditoriai
(Investuotojai)

Valstybės 
parama 

už gyventojus 
(gyventojų vardu

gražinamos
paskolos)

Investicijų gražos užtikrinimas

Vystytojai (rizikos 
kapitalo įmonės, ESCO, 

bankai ir pan.)

Paskolos / 
investicijos
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10.  Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa 

 

Atlikta VIPA analizė dėl 3-jų bandomųjų kvartalų modernizavimo projektų, įtraukiant 

įgyvendinimo schemą, preliminariai apskaičiuotą finansinių išteklių pasiūlą ir paklausą ir veiklų 

įgyvendinimo grafiką bei išsiųsta suinteresuotoms institucijoms pastaboms.  

2016 m. birželio 1 d. LRV priėmė nutarimą Nr. 547 dėl Kvartalų energinio efektyvumo didinimo 

programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo bei VIPA paskyrimo šios programos 

finansuotoju. 

2016 m. birželio 15 d. VIPA įvertino Šiaulių, Utenos ir Birštono savivaldybės paskirtų 

administratorių pateiktas 3 bandomųjų kvartalų energinio efektyvumo modernizavimo paraiškas ir 

sudarė minėtų kvartalų energinio efektyvumo didinimo finansavimo planus. 

Vadovaujantis patvirtintais Aukštakalnio kvartalo, esančio Utenos mieste ir Birštono miesto 

centrinės dalies kvartalo energinio efektyvumo didinimo finansavimo planais, 2017 m. sausio 25 d. 

VIPA pakvietė 3 Aukštakalnio kvartalo daugiabučių namų (Taikos g. 5, Taikos g. 29 ir Taikos g. 35) bei 

5 Birštono miesto centrinės dalies kvartalo daugiabučių namų (Druskupio g. 4A, Vilniaus g. 4, Vilniaus 

g. 10, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7 ir B. Sruogos g. 10) administratorius iki 2017 m. vasario 20 d. pateikti 

paraiškas lengvatinėms daugiabučių namų atnaujinimo paskoloms gauti. 

2017 m. vasario 20 d. pateiktos 3 paraiškos dėl daugiabučių namų (Taikos g. 5, Taikos g. 29 ir 

Taikos g. 35) modernizavimo Aukštakalnio kvartale, esančio Utenos mieste. Paraiškos įvertintos ir 

išrašyti įsipareigojimo raštai. 

2017 m. birželio 26  d. atnaujinti Šiaulių, Utenos ir Birštono savivaldybių planai dėl investicijų 

poreikio į numatytų kvartalų energinio efektyvumo didinimą 2017 – 2018 metais. 

 

11. VIPA įstatų pakeitimas 
 

2015 m. gruodžio 23 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1380 buvo nustatyta, kad valstybei 

nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas (pinigai) – 1 899 776 (vienas milijonas aštuoni šimtai 

devyniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši) eurai – kaip papildomas 

valstybės įnašas perduodamas VIPA įstatiniam kapitalui didinti. Taip pat sutikti, kad Lietuvos 

Respublikos finansų ministerija, kaip Bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų 

valdytoja, priimtų sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomu 1 899 776 (vienas 

milijonas aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši) eurų 

įnašu, išleidžiant 65 600 nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų. 2015 m. gruodžio 31 d. 1 899 776 

(vienas milijonas aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt 

šeši) eurų buvo pervesta VIPA. 

2016 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakyme Nr.1K-88 „Dėl uždarosios 

akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros įstatinio kapitalo padidinimo ir finansų 

ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakyme Nr. 1K-259 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų 

investicijų plėtros agentūros įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“ numatyti atlikti pavedimai susiję su 

įstatinio kapitalo padidėjimo įregistravimu Juridinių asmenų registre, įstatai įregistruoti 2016 m. 

balandžio 20 d. 

2016 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-431 „Dėl finansų 

ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakyme Nr. 1K-059 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų 

investicijų plėtros agentūros įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti VIPA įstatų pakeitimai. 

Pakeitimai atlikti atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 
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rekomendacijas Lietuvai dėl valstybės valdomų įmonių savarankiškumo didinimo. Įstatų pakeitimu 

taip pat siekta sudaryti sąlygas VIPA tapti nacionaline skatinamojo finansavimo įstaiga, siekiant 

efektyviau pasinaudoti Europos strateginio investicijų fondo (EFSI) lėšomis ir derinti EFSI finansavimą 

su ES struktūriniais ir investiciniais fondais bei kitomis finansinėmis priemonėmis, srityse, kuriose 

pasireiškia finansavimo trūkumas ar nepakankamumas, užtikrinti viešajam sektoriui svarbių 

investicinių projektų finansavimo mechanizmus nuosavo kapitalo, tarptautinių finansinių institucijų ir 

privataus sektoriaus lėšomis.  

2017 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-60 „Dėl finansų 

ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakyme Nr. 1K-059 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų 

investicijų plėtros agentūros įstatų patvirtinimo“ buvo pakeista Stebėtojų tarybos sudėtis. 

 Generalinio direktoriaus pasirašyti pakeisti įstatai, patvirtinti notaro bei įregistruoti Juridinių 

asmenų registre 2017 m. vasario 27 d.  
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VIPA VALDYMO IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 
 

VIPA valdymo organai: 

➢ Visuotinis akcininkų susirinkimas; 

➢ Stebėtojų taryba; 

➢ Valdyba; 

➢ Generalinis direktorius.  

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų 

susirinkimo sprendimams prilyginami Lietuvos Respublikos finansų ministerijos priimti raštiški 

sprendimai. Stebėtojų taryba – kolegialus bendrovės veiklą prižiūrintis ir Visuotiniam akcininkų 

susirinkimui pasiūlymus teikiantis organas. Bendrovės valdyba – kolegialus organas, renkamas 

ketveriems metams. Valdybos narius renka Stebėtojų taryba. Valdybos pirmininką iš savo narių 

išsirenka Valdyba.  

2017 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-60 „Dėl finansų 

ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakyme Nr. 1K-059 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų 

investicijų plėtros agentūros įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“pakeista kolegialių organų struktūra, 

kuri atitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo 

valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 

m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665, nustatytus reikalavimus dėl bendrovių kolegialių organų 

sudarymo. VIPA įstatuose nustatyta, kad, vietoj buvusių 3 stebėtojų tarybos narių, ją sudaro 5 nariai, 

iš kurių 2 nariai yra nepriklausomi. VIPA valdybą sudaro 3 VIPA darbuotojai ir (arba) nepriklausomi 

nariai.  

2017 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-144 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros Stebėtojų tarybos paskyrimo“, 

buvo paskirti nauji stebėtojų tarybos nariai. 
 

Stebėtojų tarybos nariai (2017 m. birželio 30 d. duomenimis) 
 

Vardas, pavardė Darbovietė Kadencijos pradžia 

Skirmantas Jareckas UAB „BnP Finance“ direktorius 2017 04 12 

Rūta Dapkutė-

Stankevičienė 

LR Finansų ministerijos ES investicijų departamento 

direktoriaus pavaduotoja 
2017 04 12 

Arūnas Čiūlada UAB „Synergy Finance“ direktorius 2017 04 12 

Lina Liubauskaitė 

LR Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos 

departamento Biudžeto ir ES struktūrinės paramos 

skyriaus vedėja 

2017 04 12 

Sigitas Mitkus 
LR Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos 

departamento direktorius 
2017 04 12 

 

 

2017 m. balandžio mėn. 24 d. uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros 

agentūros stebėtojų tarybos nutarimu Nr.2017/8-9 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės viešųjų 

investicijų plėtros agentūros valdybos narių atrankos organizavimo“, paskirti nauji valdybos nariai. 
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Valdybos nariai (2017 m. birželio 30 d. duomenimis) 
 

Vardas, pavardė Darbovietė Kadencijos pradžia 

Gvidas Dargužas  
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros generalinis 

direktorius  
2017 04 24 

Paulius Jankauskas 
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros generalinio 

direktoriaus pavaduotojas 
2017 04 24 

Raimonda Lauraitytė 
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros Finansų ir 

veiklos organizavimo skyriaus vadovė 
2017 04 24 

 

 

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. Nuo 2016 m. gegužės 23 d. generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas eina 

Paulius Jankauskas. 

 

 

             ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA 

 

FINANSŲ IR VEIKLOS 
ORGANIZAVIMO

 SKYRIUS

9 ETATAI

GENERALINIS 
DIREKTORIUS

GENERALINIO 
DIREKTORIAUS 
PAVADUOTOJAS

VIDAUS 
AUDITORIUS

RIZIKOS VALDYMO IR 
INVESTICIJŲ 

SKYRIUS

6 ETATAI 

FINANSINIŲ
 PRIEMONIŲ SKYRIUS

10  ETATŲ

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

STEBĖTOJŲ TARYBA

VALDYBA

FONDŲ VALDYMO
 SKYRIUS

5 ETATAI 

PARAMOS
 PROGRAMŲ SKYRIUS

3  ETATAI

                 ETATAI
1 VYR. FINANSININKAS/
SKYRIAUS VADOVAS
6 FINANSININKAI
1 PASKOLŲ 
ADMINISTRAVIMO 
SPECIALISTAS
1 ADMINISTRACIJOS 
SPECIALISTAS

                  ETATAI
1 SKYRIAUS VADOVAS
3 EKSPERTAI
1 IT SISTEMŲ VYSTYTOJAS
1 RIZIKŲ SPECIALISTAS

                  ETATAI
1 SKYRIAUS VADOVAS
2 EKSPERTAI
7 PROJEKTŲ VADOVAI

                ETATAI
1 SKYRIAUS VADOVAS
1 EKSPERTAI
3 PROJEKTŲ VADOVAI

               ETATAI
1 SKYRIAUS VADOVAS
2 PROJEKTŲ VADOVAI

 
 

 

2017  birželio 30 d. įmonėje dirbo 37 darbuotojai (iš jų 2 vaiko priežiūros atostogose), vidutinis 

sąrašinis darbuotojų skaičius – 36 darbuotojai. 
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 2013 m. 2014 m. 
2015 

m. 

 

2016 m. 

 

 

2017 m. 

II ketv. 

Darbuotojų skaičius ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 
8 14 30 38 37 

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 6 12 20 35 36 

Vidutinis darbo užmokestis (EUR) 1 153  1 336 1 745 1 546 1 549 

      
 

 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

 

2016 m. 

 

 

2017 m.  

II ketv. 

 Išlaidos kvalifikacijos kėlimui 4 269 5 883 30 581 27 878 13 210 

Išlaidos komandiruotėms 1 595 14 094 20 667 36 802 33 631 

      
 

2017 m. darbuotojai vyko į Europos Komisijos organizuojamus susitikimus bei mokymus 

susijusius su Energijos efektyvumo direktyvos ir pastatų energetinio naudingumo direktyvos 

įgyvendinimu, finansinių priemonių įgyvendinimu. Dalyvavo tarptautinių projektų „GuarantEE“ ir 

„Interreg“ programų pristatymuose, renginiuose, susitikimuose.  
 

 

VIPA paskolų komitetas 

 

VIPA generalinio direktoriaus įsakymu sudarytas organas, kuris nagrinėja paraiškų gauti 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) paskolą ar bendrabučių atnaujinimo 

(modernizavimo) paskolą dokumentus, įvertina paskolos riziką, teikia pasiūlymus VIPA generaliniam 

direktoriui dėl paskolų suteikimo ir jų sąlygų keitimo, paskolų palūkanų normos, paskolų 

administravimo ir jų rizikos valdymo procedūrų tobulinimo bei atlieka kitas Paskolų komiteto darbo 

reglamente nustatytas funkcijas. 

Paskolų komitetas yra sudarytas iš 3 VIPA ir 2 CPVA atstovų. 

Per 2017 m. I ir II ketv. įvyko 4 paskolų komiteto posėdžiai. 
 

VIPA paskolų ir garantijų komitetas 
 

VIPA generalinio direktoriaus įsakymu sudarytas organas, kuris nagrinėja paraiškų gauti 

garantiją ar paskolą, išskyrus paraiškas gauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir 

bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) paskolas, 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 

Paskolų ir garantijų komitetas sudarytas iš 5 VIPA atstovų.  

         Per 2017 m.  I ir II ketv. buvo sušaukta 10 paskolų ir garantijų komiteto posėdžių. 
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PAGRINDINIAI 2016 IR 2017 METŲ RODIKLIAI  
 

 2016 m.  
2017 m.  

II ketv. 

Pajamos , EUR 1 772 426 825 810 

Grynasis pelnas (nuostoliai) , EUR 424 272 151 150 

Įstatinis kapitalas, EUR 2 001 136 2 001 136 

Akcininkų nuosavybė, EUR 3 097 947 2 941 033 

Pelnas (nuostoliai) tenkantys vienai 

akcijai, EUR 

6 2 

Akcijų skaičius 69 100 69 100 

Investicijos, EUR 119 336 12 767 

Darbuotojų skaičius laikotarpio 

pabaigoje (žm.) 

38 37 

 

INVESTICIJOS 
 

Per 2017 m. I pusm. investicijos į ilgalaikį materialų ir nematerialų turtą sudarė   12 767 EUR.  

 

PAJAMOS 
 

Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. VIPA uždirbo  825 810 EUR 

pajamų. VIPA didžiają dalį pajamų 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; 

➢ Energijos efektyvumo fondo valdytojo funkcijų atlikimą. 

 

VEIKLOS SĄNAUDOS 

 

Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d.  VIPA vykdydama veiklą 

patyrė  774 135 EUR sąnaudų prieš gautą sąnaudų kompensavimą Europos Sąjungos techninės 

paramos lėšomis. Didžiausią dalį sudaro su darbo santykiais susijusios išlaidos. Kitas sąnaudas sudaro 

patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, komandiruočių, konsultacinių ir teisinių 

paslaugų, informacinių sistemų diegimo, ir pan. sąnaudos.  

2013 m. spalio 8 d. VIPA pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos Finansų ministerija ir Centrine 

projektų valdymo agentūra dėl projekto „VIPA pasirengimo įgyvendinti programą, kitą programavimo 

laikotarpį pakeisiančią 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją 

įgyvendinančias veiksmų programas, funkcijų vykdymas“, kurio lėšomis yra kompensuojamos dalis 

institucijos išlaikymo išlaidų, susijusių su pasirengimu su 2014-2020 m. ES investicijų fondų veiksmų 

programos administravimo laikotarpiui ir projektų, finansuojamų grąžinamosios subsidijos būdu 

administravimu. Sąnaudų kompensavimas per 2017 m. I-II ketv. sudarė  99 050 EUR. 

 

 

Generalinis direktorius Gvidas Dargužas 
 










































