
 

Biudžetinė įstaiga Tel.   (8 5) 239 0000 El. paštas finmin@finmin.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 

Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius Faks. (8 5) 279 1481 http://www.finmin.lt asmenų registre, kodas 288601650 

 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA 

 

 

 

Uždarajai akcinei bendrovei                              2019 m.  gegužės 13  d. Nr. (24.68E)-6K-1902643 

Viešųjų investicijų plėtros agentūrai     

 

 

DĖL RAŠTO DĖL VALSTYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU UŽDARĄJA  

AKCINE BENDROVE VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA 

 

 

Tikslas 

Šiuo raštu dėl valstybės lūkesčių (toliau – Raštas) pateikiami Finansų ministerijos (toliau – 

Ministerija) lūkesčiai dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau 

– Bendrovė) veiklos krypčių, Bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų. Lūkesčiai formuojami 

visai valdybos kadencijai, tačiau pagal poreikį Raštas gali būti atnaujinamas. Šis Raštas nėra teisinis 

įpareigojimas ir yra skirtas Bendrovės ir Ministerijos bendradarbiavimui skatinti.  

Šiuo Raštu Ministerija nesiekia apriboti ar be reikalo išplėsti Bendrovės ar jos valdymo 

organų teisių ar pareigų. Bendrovė ir jos valdymo organai visų pirma privalo vadovautis 

galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais ir kitais Bendrovės akcininko priimtais sprendimais, 

gerąja Bendrovės valdymo praktika ir prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus. Įgyvendindami 

šiame Rašte nurodytus Ministerijos lūkesčius Bendrovės valdymo organai privalo vadovautis 

protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais. 

 

Bendrovės veiklos sritys 

Bendrovė, veikdama kaip nacionalinė plėtros įstaiga (toliau – NPĮ), yra itin svarbi siekiant 

užtikrinti finansavimą ir tvarią plėtrą valstybei strategiškai svarbiose energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo, urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtros, būsto ir viešosios arba 

viešajam interesui tenkinti skirtos infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros, viešosios 

infrastruktūros modernizavimo srityse. Bendrovė svarbi siekiant pritraukti stambių Lietuvos ir 

užsienio investuotojų privačias lėšas šioms sritims finansuoti ir taip didinti finansinių priemonių 

sukuriamą sverto efektą ir kurti didesnę viešųjų investicijų pridėtinę vertę. 

 

Prioritetinės Bendrovės veiklos: 

1. Veikiant kaip NPĮ įgyvendinti skatinamąsias finansines priemones (paskolas, garantijas, 

rizikos kapitalo investicijas ir kitas finansines priemones), finansuojamas įvairių finansavimo 

šaltinių (Bendrovės nuosavo kapitalo, valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos, 

tarptautinių finansų institucijų, privataus sektoriaus investicijomis ir (arba) kitu būdu pritrauktomis 

lėšomis) lėšomis, tiesiogiai, per finansų tarpininkus, investicines platformas ir (arba) kitais būdais.  

2. Atlikti pavestas funkcijas Europos Sąjungos investicijų fondų lėšų valdymo ir kontrolės 

sistemos administravimo srityje. 

3. Teikti dotacijas ir (ar) subsidijas teisės aktų nustatyta tvarka pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimus arba jų pagrindu priimtus kitų institucijų teisės aktus dėl valstybės lėšų 

investavimo sričių. 

4. Tinkamai pasidalijant riziką, pritraukti privačių lėšų projektams finansuoti srityse, kuriose 

finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas ir (ar) neoptimalus. 
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5. Aktyviai dalyvauti kuriant palankią investicinę aplinką ir skatinti finansiškai gyvybingų 

projektų srauto formavimą srityse, kuriose Bendrovė įgyvendina finansines priemones. 

6. Dalyvauti rengiant skatinamųjų finansinių priemonių investavimo strategijas ir vykdant 

investicijų rezultatyvumo bei poveikio stebėseną. 

7. Atlikti pagal iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų 

finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus privalomus veiksmus dėl dotacijų savivaldybės nuosavų 

lėšų indėliams ar jų dalims padengti skyrimo, lėšų šioms dotacijoms poreikio prognozavimo, 

išmokėjimo ir šių dotacijų susigrąžinimo.  

 

Lūkesčiai Bendrovės veiklai  

– Aukšti veiklos standartai. Bendrovė turėtų grįsti savo veiklą, siekdama būti profesionali, 

atvira, inovatyvi, patikima, orientuota į kokybišką rezultatą jai priskirtose veiklos srityse ir ilgainiui 

lyderiauti tarp panašiose srityse veikiančių NPĮ kitose šalyse.  

Šiam lūkesčiui užtikrinti Bendrovė, valdydama savo teikiamų finansinių paslaugų portfelį, 

turi užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir rezultatų pasiekimą; taip pat, siekdama efektyviai valdyti 

su teikiamomis paslaugomis susijusias rizikas, įdiegti efektyvias su Bendrovės teikiamų paslaugų 

valdymu susijusias rizikų valdymo priemones bei užtikrinti aukštos kompetencijos žmogiškųjų 

išteklių pritraukimą. 

– Investicinės aplinkos kūrimas. Įgyvendindama finansines priemones Bendrovė turi imtis 

aktyvių jų įgyvendinimo veiksmų ir siekti geresnių įgyvendinimo rezultatų. Bendrovė turi aktyviai 

dalyvauti kuriant palankią investicinę aplinką ir skatinti finansiškai gyvybingų projektų srautą, 

įskaitant efektyvių ir savalaikių komunikacijos veiklų, susijusių tiek su jau įgyvendinamomis, tiek 

su numatomomis įgyvendinti finansinėmis priemonėmis, įgyvendinimą, tačiau tuo neapsiribojant.  

– Lietuvos ir užsienio investuotojų pritraukimas, didinant finansinių priemonių 

sukuriamą sverto efektą. Bendrovė, vykdydama skatinamųjų finansinių priemonių plėtrą ir 

kurdama naujus produktus srityse, kuriose finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas ir (ar) 

neoptimalus, bei siekdama sukurti Europos Sąjungos fondams alternatyvius finansavimo 

pritraukimo mechanizmus ir schemas, turi teikti prioritetą toms priemonėms, kurios sudarytų 

sąlygas pritraukti Lietuvos ir užsienio investuotojus (pvz., Europos plėtros banko tarybą (CEB), 

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką, Europos strateginių investicijų fondą, Europos investicijų 

banką, pensijų fondus, investicinius fondus ir kt.), kad būtų didinamas finansinių priemonių 

sukuriamas sverto efektas ir kuriama didesnė viešųjų investicijų pridėtinė vertė. Taip pat Bendrovė 

turi racionaliai ir objektyviai įvertinti skirtingus įmanomus privačių lėšų pritraukimo būdus, 

įskaitant galimybes panaudoti prieigą prie globalių finansų rinkų, ir, tuo remdamasi, priimti 

sprendimus dėl efektyviausių ir tinkamiausių būdų ir šaltinių privačioms lėšoms pritraukti. 

Bendrovė turėtų siekti pasinaudoti tarptautine patirtimi įgyvendindama finansines priemones 

Lietuvoje. Pritraukdama privačias lėšas ir prisiimdama finansinius įsipareigojimus Bendrovė turėtų 

tinkamai paskirstyti investavimo rizikas. Turi būti orientuojamasi ne vien į privačių lėšų 

pritraukimą tiesiogiai skolinantis, tačiau ir į kitas lėšų pritraukimo galimybes, pastarosioms teikiant 

prioritetą. 

– Bendradarbiavimas ir gerosios praktikos taikymas. Bendrovė taip pat turėtų siekti tapti 

nacionalinėje ir tarptautinėje rinkoje žinoma finansų įstaiga, patikima partnere Lietuvos ir užsienio 

investuotojams, atsižvelgti į kitų šalių NPĮ veiklos gerąją praktiką, susijusią su įdiegtu tarptautinę 

praktiką bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas 

atitinkančiu korporatyviniu valdymu. Siekdama tarptautinio žinomumo Bendrovė turi vystyti 

bendradarbiavimą su nacionalinėmis ir tarptautinėmis finansų ir kitomis institucijomis, įskaitant 

informacijos apie Bendrovės finansinių priemonių įgyvendinimą viešinimą, bet tuo neapsiribojant. 

– Dalijimasis patirtimi. Dalytis Bendrovės finansinių paslaugų teikimo ir administravimo 

patirtimi, inicijuojant arba vykdant patirties sklaidos projektus ar juose dalyvaujant. 

– Ekspertinė pagalba. Teikti pasiūlymus ir ekspertinę pagalbą institucijoms ir įstaigoms 

pagal kompetenciją dėl būtinų sprendimų siekiant pagerinti investicinę aplinką ir finansavimo 
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prieinamumą projektus įgyvendinantiems subjektams.   

Bendrovės akcininkas tikisi, kad Bendrovės veikla visą strateginio planavimo laikotarpį bus 

orientuota į jos vykdomų veiklų efektyvumą, strategiškai pagrįstą veiklų apimties didinimą siekiant 

pelningos veiklos, tačiau nesiekiant pelno maksimizavimo.  

Kadangi Bendrovės veiklos pajamas iš esmės sudaro atlygis už Bendrovės administruojamas 

finansines priemones, Bendrovės akcininkas siūlo Bendrovės veiklos rezultatus vertinti naudojant 

šiuos finansinius rodiklius, bet vien jais neapsiribojant: 

1) pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) (mln. Eur); 

2) pritrauktos privačios lėšos, mln. Eur. 

Bendrovės akcininkas tikisi, kad ambicingos šių ir kitų, Bendrovės akcininko išdėstytus 

lūkesčius atliepiančių, rodiklių siektinos reikšmės bus nustatytos Bendrovės strateginiame veiklos 

plane. 

 

Atskaitomybė 

1) Bendrovė pasibaigus kiekvienų kalendorinių metų ketvirčiui iki kito mėnesio paskutinės 

dienos turi pateikti Ministerijai informaciją apie Ministerijos (n – n + 2) metų strateginiame veiklos 

plane nustatytų Bendrovės vykdomų rodiklių reikšmių pasiekimą;  

2) Bendrovės stebėtojų taryba turi pateikti Ministerijai Bendrovės veiklos strategijos 

įgyvendinimo būklės, metinės pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo būklės, taip pat įvykių, turinčių 

esminę reikšmę Bendrovės veiklai per ataskaitinį kalendorinių metų ketvirtį, ataskaitą. 

 

Kita informacija 

Bendrovė turi vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir 

socialinės atsakomybės standartus. 

Bendrovės akcininkas tikisi, kad Bendrovėje bus įdiegtos pažangios korupcijos prevencijos 

ir rizikos valdymo priemonės. 

 

 

Finansų ministras             Vilius Šapoka 

(pasirašyta elektroniniu parašu) 


