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Valdymo koordinavimo centras

VVĮ VALDYSENOS POKYČIAI:
KELIAS Į PROFESIONALUMĄ



VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS

Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų 

įgyvendinimo centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų 

valstybės valdomų įmonių ir savivaldybės valdomų įmonių 

valdymą

VKC

Pagalba formuojant VVĮ sektoriaus politiką bei konsultacijos

gerosios valdysenos klausimais

Analitinių ataskaitų rengimas ir VVĮ/SVĮ veiklos viešinimas

Nepriklausomų valdybos ir stebėtojų tarybos narių atranka

Strateginių planų, jų įgyvendinimo bei Valstybės lūkesčių 

priežiūra

Konsultacijos

Skaidrumas

Kolegialūs organai

Aiškūs tikslai



KELIAS Į PROFESIONALIĄ VALDYSENĄ

Skaidrumo politika

▪ Priimtos Skaidrumo gairės

▪ Pradėtos rengti VVĮ portfelio 

ataskaitos

Nuosavybės politika

▪ Priimtos Nuosavybės gairės

▪ Įsteigtas VKC

Valdybų sudarymo principai

▪ Priimtos Atrankos gairės

Valdysenos stiprinimas

▪ Sustiprinta valdybų autonomija

▪ Įvesti akcininko lūkesčių raštai

Veiklų gryninimas

▪ VVĮ portfelio optimizavimas

▪ VVĮ korporatizavimas

Įstojimas į EBPO

2010 2012 2015 2017 2018 Dabar

Dukterinių įmonių valdysenos 

stiprinimas

▪ Atskaitomybės ir valdybų sudarymo 

principų standartizavimas

Pažangai atsiskleisti prireikia laiko



VALDYSENOS NAUDA

✓ Per penkis metus nepriklausomų narių skaičius išaugo nuo 13% iki 60%

✓ Per penkis metus VVĮ portfelis optimizuotas nuo 128 iki 48 įmonių

✓ Grąža valstybei per penkis metus išaugo 4 kartus

VVĮ valdysenos profesionalizavimas duoda naudą
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VVĮ kolegialių organų sudėtis

Nepriklausomi nariai Politinio pasitikėjimo nariai

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Grąža valstybei, mln. eurų
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POKYČIAI VVĮ POLITIKOJE

✓ Reikšmingi patobulinimai apėmė visas svarbiausias valdysenos sritis

2019 metai buvo ypač darbingi

Skaidrumas
▪ Pilnai atnaujintos Skaidrumo gairės (aiškūs atskaitomybės principai)

▪ Atnaujintas NASDAQ listinguojamų bendrovių valdysenos kodeksas (taikoma ir VVĮ)

Kolegialūs 
organai

Nuosavybė

▪ Įtraukti profesionalūs „galvų medžiotojai“ (atrankų agentūros)

▪ Performuota atrankos komisija (tolygesnė sudėtis)

▪ Sustiprinti nepriklausomumo kriterijai (nepriklausomumas nuo kitų valdybos narių)

Patobulintos kolegialių organų Atrankos gairės

▪ Atnaujintos Lūkesčių gairės (detalesnės rekomendacijos)

▪ Perskaičiuotos kapitalo kainos (2019-2021 metų laikotarpiui)

▪ Suvienodinta dukterinių įmonių valdysena (laikantis VVĮ principų)



DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VALDYSENA

Kodėl skiriamas dėmesys dukterinėms įmonėms?

43 dukterinės įmonės

Įmonių vertė siekia apie 5,5 mlrd. eurų. 

Pajamos sudaro apie 70% viso VVĮ portfelio pajamų

Dukterinės įmonės sudaro reikšmingą dalį VVĮ portfelio

Sukoncentruotos didžiausių VVĮ veiklos (Ignitis 

grupė, EPSO-G, Lietuvos geležinkeliai)

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės

Dukterinių įmonių veikla ypač reikšminga šalies mastu
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Dukterinės įmonės VVĮ
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KUR EINAME

Toliau stiprinamos pagrindinės valdysenos sritys

Kolegialūs 

organai

SkaidrumasTikslai

Nuosavybė

VVĮ 

valdysena

✓ KO į(si)traukimas 

✓ KO atrankų vykdymas

✓ KO narių atlygis (ir vadovo)

Kolegialūs organai

✓ Korupcijos prevencija

Skaidrumas

✓ KPIs sistema

Tikslai

✓ Portfelio optimizavimas

✓ Centralizavimas

Nuosavybė



KUR EINAME: KO į(si)traukimo stiprinimas

KO jau nepriklausomi ir depolitizuoti, tačiau tai nėra galutinis tikslas

✓ Komunikacijos tarp akcininko ir KO stiprinimas

✓ KO savo veiklos vertinimas

✓ KO pirmininko rolės aktualizavimas

✓ KO komitetų aktualumas (atlygio komiteto poreikis)

PRIEMONĖS

KO veiklos vertinimo gairės – įrankis akcininkui siekti tinkamos 

komunikacijos ir pamatuoto KO veiklos vertinimo

Kolegialūs 

organai

SkaidrumasTikslai

Nuosavybė

VVĮ 

valdysena



KUR EINAME: KO atrankų vykdymas

Atrankų procedūros jau suformuotos, tačiau tik jų nepakanka

✓ KO veiklos tęstinumo ir nepertraukiamumo užtikrinimas

✓ Akcininko kompetencijų stiprinimas

✓ Pagalba užtikrinant nustatytų procedūrų vykdymą

PRIEMONĖS

KO atrankų vykdymo gairės – pagalba akcininkui planuojant KO veiklos 

tęstinumą ir narių atrankas

Atrankos gairių papildymas stiprinant KO veiklos nepertraukiamumą ir 

tęstinumą

Kolegialūs 

organai

SkaidrumasTikslai

Nuosavybė

VVĮ 

valdysena



KUR EINAME: KO atlygis

KO atlygio sistemose yra reikšmingų spragų

✓ Valandinio atlygio principų eliminavimas

✓ Pirmininko rolės stiprinimas

✓ Komitetų narių atlygio principų nustatymas

✓ VVĮ vadovų atlygis sudaro tik 40-60% rinkos vidurkio

PRIEMONĖS

Reguliari atlygio stebėsena ir vertinimas (VVĮ metinė veiklos ataskaita)

Atlygio politikos nuostatų performavimas  

Kolegialūs 

organai

SkaidrumasTikslai

Nuosavybė

VVĮ 

valdysena



KUR EINAME: Skaidrumas

EBPO stiprina dėmesį antikorupcijos priemonėms

✓ Naujos EBPO gairės dėl antikorupcijos ir integralumo VVĮ 

OECD Guidelines on Anti-Corruption and Integrity in State-Owned Enterprises – ACI

✓ Dėmesys vidaus audito (vidaus kontrolės) ir rizikų valdymo 

praktikoms 

PRIEMONĖS

VVĮ gerosios valdysenos indeksas

Nacionalinė korupcijos prevencijos priemonių programa (antikorupcijos 

vadovas VVĮ ir SVĮ)

Kolegialūs 

organai

SkaidrumasTikslai

Nuosavybė

VVĮ 

valdysena



KUR EINAME: Tikslai

VVĮ veiklos vertinimui reikalinga platesnė veiklos vertinimo sistema

✓ LRV nustatomi pelningumo rodikliai ir dividendų politika formuoja tik 

nežymią dalį VVĮ veiklos tikslų

✓ Holistiniam vertinimui reikalinga finansinių, veiklos, specialiųjų 

įpareigojimų ir darnumo rodiklių integracija

PRIEMONĖS

VKC rengiama VVĮ KPIs koncepcija

Kolegialūs 

organai

SkaidrumasTikslai

Nuosavybė

VVĮ 

valdysena



KUR EINAME: Nuosavybė

Centralizuotas VVĮ valdymo modelis laikomas efektyviausiu

✓ VVĮ valdymo centralizavimas, kaip sprendimas:

✓ Valdysenos kompetencijų sutelkimui

✓ Profesionalesnei VVĮ priežiūrai

✓ Teisinio reguliavimo intensyvumo mažinimui

PRIEMONĖS

VVĮ portfelio pertvarkos planas:

Valstybei atstovaujančių institucijų skaičiaus mažinimas

VVĮ skaičiaus mažinimas

✓ VVĮ portfelio optimizavimas:

✓ VVĮ teisinių formų harmonizavimas

✓ Neesminių veiklų atsisakymas

✓ Vadybos optimizavimas 

Kolegialūs 

organai

SkaidrumasTikslai

Nuosavybė

VVĮ 

valdysena



COVID-19

COVID-19 KRIZĖ KELIA IŠŠŪKIŲ VISOMS VVĮ,

TAČIAU KARTU TAI PROGA ĮSIVERTINTI KIEK PASIEKTA 

REFORMUOJANT VVĮ VALDYSENĄ



vidas.danielius@vkc.sipa.lt

Kviečiame bendradarbiauti


