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PASTABA 
 
 
Strateginiame veiklos plane pateikiamos VIVA veiklos ateities prognozės yra paremtos 
bendrovės vidinės ir išorinės aplinkos vertinimu, akcininko lūkesčiais, vidine informacija, 
prielaidomis bei nuomone. Atsižvelgiant į nepriklausomai nuo VIVA veiklos galinčius 
įvykti veiksnius, prielaidos gali keistis, o būsimi rezultatai skirtis nuo suplanuotų, todėl 
prognozės yra indikatyvios. Susijusios šalys neturėtų daryti vertinimų, ar priimti 
sprendimų remiantis tik šiame dokumente pateikta informacija. 

Išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisės aktai, VIVA nėra įpareigota atnaujinti ar koreguoti 
sudarytų prognozių dėl naujai gautos informacijos po šio dokumento paskelbimo viešai. 
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1. SANTRAUKA 
 
 

2020-2021-ieji buvo pa(enklinti COVID-19 pandemijos, kuri suk"l" 
staigius, nenusp"jamus, daugeliui industrij# nepalankius poky.ius ir sukr"t" 
viso pasaulio ekonomik$. UAB „Valstyb"s investicij# valdymo agent!ra“ 
(toliau – VIVA), valdydama K%B „Pagalbos verslui fond$“ (toliau – PVF) siekia 
suma(inti neigiam$ poveik' Lietuvos ekonomikai, finansuojant ir skatinant 
tvari$ pl"tr$ srityse, kuriose finansavimas rinkos s$lygomis yra 
nepakankamas, 'gyvendinant ir (arba) administruojant finansines ir kitokio 
pob!d(io pagalbos priemones.  

PVF tapo pirm$ja Europos S$jungoje tokia pagalbos COVID-19 
paveiktam verslui priemone, patvirtinta pagal Europos Komisijos Laikin$j$ 
valstyb"s pagalbos priemoni#, skirt# ekonomikai remti, reaguojant ' dabartin' 
COVID-19 protr!k', sistem$. Pra,ymus gauti finansavim$ i, PVF teikia ma(os 
(turin.ios daugiau kaip 50 darbuotoj#), vidutin"s ir didel"s 'mon"s, kurios d"l 
pandemijos patiria sunkum# ir kuri# nutr!kusi veikla gali sukelti reik,ming# 
neigiam# socialini# ir ekonomini# pasekmi#.  

)iame dokumente, i,analizavus poveik' VIVA daran.ius vidinius ir 
i,orinius veiksnius, bei i, to kylan.ias bendrov"s stiprybes, silpnybes, 
galimyb"s ir gr"smes, apra,omos 2022–2024 met# strategin"s veiklos 
kryptys, numatomi siektini tikslai, u(daviniai bei matavimo rodikliai, pagal 
kuriuos bus vertinamas tiksl# pasiekimas. 

Strateginis veiklos planas parengtas pagal Lietuvos Respublikos 
ekonomikos ir inovacij# ministerijos paskelbtas strateginio planavimo ir 
strateginio valdymo gaires bei VIVA strategijos planavimo, 'gyvendinimo bei 
prie(i!ros vidaus tvark$, patvirtint$ VIVA valdybos 2021-04-16 sprendimu 
(protokolo Nr. VV-2021-15).  
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VIVA misija – teikdami finansavim$ verslui aktyviname finans# ir 
kapitalo rinkas, skatiname ekonomikos augim$. 

VIVA vizija – investicijas verslui telkianti ir profesionaliai jas valdanti 
aktyvi finans# ir kapitalo rink# dalyv", skatinanti j# efektyvum$ ir ekonomikos 
tvarum$. 

Misijos 'gyvendinimas, vizijos siekimas ir visa veikla grind(iama 
,iomis pamatin"mis VIVA vertyb"mis: partneryst", tvarumas, atsakomyb". 

VIVA veikla 2022-2024 m. bus vykdoma pagal tris strategini# tiksl# 
kryptis: 

Teigiamas poveikis Lietuvos ekonomikai: orientuotis ne tik ' 
konkret# finansavimo sandor' ir verslo parametrus, bet ir ' finansavim$ 
gaunan.io verslo poveik' platesnei ekonomikai. Verslai, kuriems suteikiama 
pagalba tur"s didesn' poveik' darbo na,umo auginimo, konkurencingumo 
stiprinimo, tvarios pl"tros, i,saugom# ar sukuriam# darbo viet# po(i!riu, bus 
prioretizuojami sprendim# pri"mimo procese. Vykdant investicijas, 
prioritetas bus teikiamas verslams, pl"tojantiems reik,mingas inovacijas bei 
investuojantiems ' veiklos (alinim$ ir skaitmeninim$. 

VIVA veiklos tvarumas: nenuostolinga VIVA veikla, teigiama valdom# 
finansini# priemoni# gr$(a valstybei ir kitiems investuotojams, tvar!s 
valdom# portfeli# kokyb"s parametrai. Ilgalaikis agent!ros funkcionavimas ir 
kokybi,kas strateginis valdymas bus u(tikrinamas laikantis geros valdysenos 
principo ir palaikant glaudaus bendradarbiavimo su steb"toj# taryba bei 
valdyba proces$. &mon" bus valdoma kuriant toleranti,k$, lygiaverti,k$ ir 
tobul"ti skatinan.i$ darbo aplink$. Skatins darbuotojus, klientus ir 
suinteresuotas ,alis prisid"ti prie teigiam# socioekonomini# ir aplinkosaugos 
poky.i#.  

Teigiamas poveikis Lietuvos kapitalo rinkos formavimui: VIVA 
finansavimo sprendimuose 'mones skatins orientuotis ' obligacijas, taip 
didinant valdom# fond# apyvartumo potencial$ bei kapitalo rinkai formuojant 
papildom$ pasi!l$. VIVA ketina dalyvauti platinamose emisijose kaip 
organizuojantis bei telkiantis investuotojas, taip pat sieks perleisti tiesiogiai 
'sigytas skolos vertybini# popieri# emisijas antrin"je rinkoje, bei kitais b!dais 
prisid"ti prie kapitalo rinkos skatinimo. 
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 Teigiamas poveikis Lietuvos ekonomikai 

• Investicini# l",# pritraukimas  

• Stambaus ir vidutinio verslo finansavimo 

tr!kumo u(pildymas 

• Teigiamas socioekonominis poveikis 

 VIVA veiklos tvarumas 

• Teigiama gr$(a PVF investuotojams  

• Efektyvi ir tvari valdysena 

• Teigiama gr$(a VIVA akcininkams 

• Skatinimas klientus ma(inti gamtos tar,$, 

(alinti pramon/, naudoti ir gaminti 

atsinaujinan.ius i,teklius 

  

Teigiamas poveikis kapitalo rink# 

formavimui 

• &moni# finansavimo sprendim# kapitalo 

rinkos priemon"mis skatinimas 

• Fondo investicij# realizavimas (i,"jimai) 

kapitalo rinkoje 

 
1 PAV. VIVA VEIKLOS KRYPTYS IR TIKSLAI  
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2. VEIKLOS APRA#YMAS 
 
 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb", atsi(velgdama ' Europos Komisijos 
komunikat$ „Laikinosios valstyb"s pagalbos priemon"s, skirtos ekonomikai 
remti reaguojant ' COVID-19 protr!k'“ bei gavusi EK sprendim$, 2020 m. 
gegu("s 6 d. pri"m" nutarim$ Nr. 512 „D"l u(darosios akcin"s bendrov"s 
„Valstyb"s investicinis kapitalas“ ir u(darosios akcin"s bendrov"s 
„Valstyb"s investicij# valdymo agent!ros“ steigimo ir valstyb"s turto 
investavimo“, kur' vykdydama LR finans# ministerija, atstovaujanti Lietuvos 
valstyb/ kaip vienintel/ akcinink/, 2020 m. rugpj!.io 27 d. 'steig" bendrov/ 
UAB „Valstyb"s investicij# valdymo agent!ra“. 

VIVA, siekdama savo veiklos tiksl#, 'steig" komanditin/ !kin/ 
bendrij$ „Pagalbos verslui fondas“ ir veikia kaip PVF tikroji nar" bei valdytoja. 
Komanditin" !kin" bendrija „Pagalbos verslui fondas“, veikia 2020 m. spalio 
13 d. veiklos sutarties, sudarytos tarp Fondo tikrosios nar"s UAB „Valstyb"s 
investicij# valdymo agent!ros” ir komanditoriaus UAB „Valstyb"s investicinis 
kapitalas“ pagrindu bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 
inovacij# ministro bei Lietuvos Respublikos finans# ministro 'sakymu Nr. 4-
837/1K-319 „D"l priemon"s „Pagalbos verslui fondas“ veiklos apra,o 
patvirtinimo“ (toliau – Veiklos apra,u). 

VIVA nuo 2020 m. spalio 7 d. vykdo Nacionalin"s pl"tros 'staigos 
(toliau – NP&) veikl$. 2020 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb"s 
nutarimu Nr. 1107 „D"l Lietuvos Respublikos Vyriausyb"s 2018 m. spalio 17 
d. nutarimo Nr. 1046 „D"l pavedimo vykdyti nacionalin"s pl"tros 'staigos 
veikl$“ papildymo“, VIVA pavesta vykdyti NP& veikl$ vidutini# ir dideli# 'moni# 
likvidumo palaikymo srityje ir 'gyvendinti skatinam$j$ finansin/ priemon/ 
„Pagalbos verslui fondas“, laikantis 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos 
komunikate „Laikinoji valstyb"s pagalbos priemoni#, skirt# ekonomikai remti 
reaguojant ' dabartin' COVID-19 protr!k', sistema“ nustatyt# 'gyvendinimo 
termin#. )is nutarimas 2021 m. kovo 17 d. buvo pakeistas, veiklos apimt' 
papildant ma(omis 'mon"mis: „ma(# 'moni#, atitinkan.i# ma(os 'mon"s 
samprat$, nustatyt$ Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo pl"tros 
'statyme, ir pra,ymo d"l finansavimo pateikimo Pagalbos verslui fondui dien$ 
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turin.i# daugiau kaip 50 darbuotoj# <...>“, kadangi da(nu atveju tokios 
'mon"s savo verslo apimtimis jau prilygsta vidutin"ms 'mon"ms.  

Pagrindin" VIVA veikla – finansuoti, investuoti ir skatinti tvari$ pl"tr$ 
srityse, kuriose finansavimas rinkos s$lygomis yra nepakankamas, 'mon"s 
susiduria su finansavimo sunkumais bei neturi galimyb"s gauti finansavimo 
rinkoje priimtinomis ir ekonomi,kai pagr'stomis s$lygomis. VIVA vykdoma 
skatinamojo finansavimo veikla yra pagr'sta telkian.iojo rinkos dalyvio 
veikimo principais, pilnaverti,kai vertinant ir 'kainojant rizikas, siekiant 
pelningos veiklos, bet ne maksimalaus pelno. 

)iuo metu VIVA veiklos pagrindas yra PVF valdymas, susij/s su 
COVID-19 pandemijos sukeltais i,,!kiais. Ateityje, atsi(velgiant ' sisteminio 
bei individualaus pob!d(io kreditavimo s$var(as, nuolatinio pob!d(io rinkos 
nepakankamum$ numatoma veikl$ pl"toti didesni# ir vidutini# 'moni# / 
sandori# skatinamojo finansavimo srityje, siekiant sukurti veiksming$ atsvar$ 
procikli,kam kredito pasi!los svyravimui.  

VIVA valdo PVF ir priima sprendimus fondo Dalyvi# sutartyje 
nustatyta tvarka bei vadovaudamasi Fondo Investavimo strategija. 
Vykdydama veikl$, sutartyje numatytais atvejais VIVA privalo gauti 
Investicinio komiteto, Patariamojo komiteto ar Fondo dalyvi# pritarim$. 

VIVA, kaip ir UAB „Investicij# ir verslo garantija“, UAB „-em"s !kio 
paskol# garantij# fondas“ ir UAB „Vie,#j# investicij# pl"tros agent!ra“, yra 
suteiktas NP& statusas. NP& tikslas – skatinam#j# finansini# paslaug# teikimas 
srityse, kuri# pl"tr$ LR Vyriausyb"s sprendimu b!tina skatinti, ta.iau kuri# 
finansavimas rinkos s$lygomis yra nepakankamas ir (ar) neoptimalus.  

VIVA ir PVF veikla grind(iama Europos Komisijos (toliau – EK) 
nustatytais pagalbos teikimo COVID-19 paveiktam verslui principais. EK 
sprendimas Nr. C(2020) 3534 tapo pamatiniu dokumentu steigiant PVF. 
VIVA, vykdydama savo veikl$, be anks.iau pamin"t# vadovaujasi ,iais teis"s 
aktais. 
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1 LENTEL!. PAGRINDINIAI VIVA VEIKL" REGLAMENTUOJANTYS TEIS!S AKTAI 

Europos Komisijos komunikatas d!l 
Pagalbos verslui fondo priemoni" 

EK komunikatas reglamentuoja pagalbos 
verslui teikim# per finansavimo priemones, 
analogi$kas PVF 

2020 m. gegu%!s 26 d. EK 
sprendimas Nr. C(2020) 3534 (final) 
„Valstyb!s pagalba SA.57008 
(2020/N) – Lietuva COVID-19: 
Pagalbos verslui fondas“ 

EK sprendimu nustatyta, kad PVF steigimas ir 
veikla yra suderinama su ES vidaus rinka 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 
inovacij" ministro bei Lietuvos 
Respublikos finans" ministro 
&sakymas Nr. 4-837/1K-319 „D!l 
priemon!s „Pagalbos verslui fondas“ 
veiklos apra$o patvirtinimo“ 

Veiklos apra$o patvirtinime apibr!%iami PVF 
tikslai ir veiklos principai, taip pat apra$omi 
potencial's finansavimo gav!jai, finansavimo 
formos ir esmin!s j" s#lygos 

Lietuvos Respublikos nacionalini" 
pl!tros &staig" &statymas 

Reglamentuojami NP( veiklos ypatumai 

Lietuvos Respublikos 'kini" bendrij" 
&statymas Nr. IX-1804 

Reglamentuojami PVF, kaip K)B, pagrindiniai 
veiklos aspektai 

Lietuvos Respublikos akcini" 
bendrovi" &statymas Nr. VIII-1835 

Reglamentuojami VIVA, kaip UAB, 
pagrindiniai veiklos aspektai 
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VIVA FUNKCIJOS 
 

)iuo metu VIVA funkcijos nukreiptos vis# pirma ' skatinam#j# 
finansini# priemoni# 'gyvendinim$ valdant PVF. Kaip NP& status$ turinti 
'mon", ateityje VIVA gali atlikti papildomas funkcijas, glaud(iai susijusias su 
pagrindiniais tikslais, t. y. finansuoti ir skatinti tvari$ pl"tr$ srityse, kuriose 
finansavimas rinkos s$lygomis yra nepakankamas, 'gyvendinti ir 
administruoti finansines, valstyb"s pagalbos ir kitokio pob!d(io priemones1, 
steigti kitus juridinius asmenis ar juose dalyvauti.  

Pamatinis PVF veiklos principas – i,saugoti verslus, nukent"jusius 
nuo COVID-19, ir u(pildyti rinkoje esan.io finansavimo nepakankamum$, 
nekonkuruojant su kitomis finans# rinkoje operuojan.iomis 'staigomis bei 
nei,kreipiant susiklos.iusios rinkos, o j$ papildant. Tai rei,kia, kad VIVA 
siekia sudaryti sandorius d"l finansavimo, kuriuose rinkos (aid"jai 
nedalyvauja d"l konservatyvesni# finansavimo ar investavimo politikos 
apribojim#, nepakankamo kai kuri# investavimo rinkos segment# i,vystymo 
ar kit# prie(as.i#. Be ,ios pagrindin"s rinkos funkcijos, keliama u(duotis 
prisid"ti prie kapitalo rinkos vystymo auginant skolos ir kit# vertybini# 
popieri# emitent# skai.i#, keliant kapitalo rinkos likvidum$ ir padidinant 
vertybini# popieri# prieinamum$ pla.iam investuotoj# ratui. 

2022-2024 m. numatoma nagrin"ti ir rengti nauj# skatinam#j# 
finansini# priemoni# pasi!lymus, 'gyvendinti priva.i# l",# pritraukimo 
finansi,kai gyvybingiems projektams iniciatyvas bei aktyviai dalyvauti 
pl"tojant kapitalo rink$.  

VIVA ateityje i,pl"tus vykdomas veiklas ir 'gyvendinamas funkcijas, 
strateginis veiklos planas b!t# atitinkamai papildytas ir prapl"stas. Kaip 
minima EK sprendime d"l PVF steigimo, preliminariu vertinimu, 
papildomomis veiklos sritimis ,alia pagrindin"s finansavimo teikimo veiklos 
gal"t# tapti ekonomikos skaitmeninimas ir (aliosios ekonomikos skatinimas. 
Organizuojant VIVA veikl$, pagrindinis investicij# objektas yra vidutin"s ir 

 
1 Kaip jos apibr!%tos 2015 m. bir%elio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
2015/1017 d!l Europos strategini" investicij" fondo, Europos investavimo konsultacij" centro 
ir Europos investicini" projekt" portalo, kuriuo i$ dalies kei*iamos reglament" (ES) Nr. 
1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos d!l Europos strategini" investicij" fondo (OL 2015 
L 169, p. 1), 2 straipsnio 4 punkte. 
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stambios 'mon"s. )is segmentas i,liks prioritetinis ir ateityje, planuojant 
naujas galimas finansines priemones. 

2 LENTEL!. PAGRINDIN!S VIVA FUNKCIJOS 
 

Finansavimo sandori" sudarymas 
Valdom" finansini" priemoni" 
aptarnavimas 

• Formuoja projekt" sraut#; 

• Vertina parai$kas; 

• U%tikrina investicinio komiteto 
sprendim" d!l investavimo 
&gyvendinim#; 

• Sudaro ir vykdo visus sandorius 
bei &sipareigojimus; 

• Rengia investavimo dokumentus 
ir kitus dokumentus d!l investicij" 
valdomomis finansin!mis 
priemon!mis. 

• U%tikrina kasdien+ PVF veikl#; 

• Ruo$ia PVF valdymo i$laid" 
biud%et#; 

• PVF vardu ir s#skaita padengia 
visas PVF i$laidas ir sumoka 
mokes*ius, kiek tai reikalinga 
esamiems arba b'simiems PVF 
&sipareigojimams &vykdyti; 

• PVF vardu ir s#skaita atidaro 
banko s#skaitas. 

Finansai ir skaidrumas Informacijos teikimas 

• U%tikrina finansin!s apskaitos 
tvarkym# teis!s akt" nustatyta 
tvarka; 

• Valdo rizikas; 

• Vykdo korupcijos prevencij#; 

• Vykdo pinig" plovimo ir terorist" 
finansavimo prevencij#; 

• Vykdo asmens duomen" 
apsaugos politik#. 

• Teikia PVF dalyvi" sutartyje 
nustatyt# informacij#; 

• Atsako u% vis" prane$im", 
ataskait" ar kit" dokument" 
parengim# ir pateikim#, kuriuos 
teis!s akt" nustatyta tvarka 
privaloma &registruoti 
atitinkamuose registruose. 

 
 

Vykdydama savo funkcijas VIVA laikosi patikimo finans# valdymo, 
skaidrumo, proporcingumo, nediskriminavimo, vienod# s$lyg# ir 
subsidiarumo princip#, veikia s$(iningai ir vadovaujasi Investavimo strategija 
bei siekia 'gyvendinti valdom# finansini# priemoni# tiksl#.   
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PVF TIKSLAI 
 

Pagrindinis PVF tikslas – pagalba Lietuvos ma(oms, vidutin"ms ir 
didel"ms 'mon"ms, susidurian.ioms su COVID-19 sukeltais sunkumais. Kiti 
tikslai nukreipti ' kapitalo rinkos stimuliavim$, i,leid(iant prekiaujam# 
vertybini# popieri# emisijas ir kuriant galimybes privatiems investuotojams 
dalyvauti PVF finansavime.  

3 LENTEL!. PVF PRIEMON!S TIKSLAI 
 

Ekonomikos tvarumas Kapitalo rinka 
Investicij! 
pritraukimas 

• Suteikti nuo COVID-19 
nukent"jusioms 
#mon"ms finansavim$, 
skirt$ apyvartiniam 
kapitalui ar 
investicijoms 

• Investuoti # #mones, 
kuri! veiklos 
nutraukimas gali tur"ti 
socialini! ir ekonomini! 
pasekmi!* 

• I%saugoti COVID-19 itin 
paveikt! industrij! 
gyvybingum$ ir pad"ti 
joms sulaukti 
ekonomikos 
atsigavimo laikotarpio 

• Skatinti kapitalo 
rink$, teikiant 
prioritet$ 
kapitalo rinkos 
priemon"ms 

• Pritraukti priva&i! 
investuotoj! (tiek 
fondo, tiek 
sandorio 
lygmenyje), 
didinant 
valstybini! l"%! 
multiplikatori! 
ir/arba fondo 
apyvartum$ 

 
*lemti rinkos nepakankamum!, inovatyvios "mon#s pasitraukim!, svarbios "mon#s (atliekan$ios svarb% sistemin" 
vaidmen" regione ar sektoriuje) pasitraukim! ar svarbios paslaugos teikimo sutrikim! 
 

TIKSLIN! PVF PORTFELIO SUD!TIS 
 

PVF investavimo strategijoje nustatyta, kad skolos vertybiniai 
popieriai turi sudaryti ne ma(iau kaip 60% nuo vis# PVF atlikt# investicij# 
sumos. Paskolos gali sudaryti iki 30%, o nuosavyb"s vertybiniai popieriai ir 
hibridin"s priemon"s – iki 30% nuo vis# PVF atlikt# investicij# sumos.  
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Detali informacija apie PVF pateikiama investavimo strategijoje2. 

4 LENTEL!. PVF FINANSAVIMO PRIEMON!S 
 

  

 
2 https://viva.lt/wp-content/uploads/2021/08/Investavimo-strategija.pdf 
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§ Max 30% portfelio 
dyd&io 

§ Hibridin#s priemon#s 
laikotarpis iki 6 met% 

§ Hibridin#s priemon#s 
apima subordinuot! 
skol! 

DETALI INFORMACIJA 

§ Min. 60% portfelio 
dyd&io 

§ Iki 6 met% 

§ Min. 30% portfelio 
dyd&io 

§ Iki 6 met% 

AKCINIS 
KAPITA-

LAS 

R),IS 

OBLI-
GACI-

JOS 

PAS-
KOLOS 

HIBRI-
DIN!S 

§ Pagal 
Investa-
vimo 
strate-
gij! 

DYDIS 

§ Nuo 1 
mln. 
EUR 

§ 0.3 – 2.0 
mln. 
EUR 

KOMENTARAI 

§ L#'os negali b(ti 
naudojamos refinansavimui 

§ L#'os gali b(ti naudojamos 
apyvartiniam kapitalui ir 
projekt% finansavimui 

§ Investavimo laikotarpis 
baigiasi 2021 m. gruod&io 
31 d., planuojama prat)sti iki 
2022 m. bir&elio 30 d. 

§ Investicijos " valstybin#s 
svarbos "mones 

§ Tikslinis baud% 
mechanizmas u& 
nuosavyb#s vertybini% 
popieri% laikym! 4 ir 6 
metus 

§ Investavimo laikotarpis 
baigiasi 2021 m. gruod&io 
31 d., planuojama prat)sti iki 
2022 m. bir&elio 30 d. 
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2 PAV. PVF PORTFELIO KONCENTRACIJA (2021 M. IV KETV. REIK#M!S)  

 
PVF portfelis n"ra baigtinis, taip pat n"ra vieno esminio 

dominuojan.io sektoriaus – i, esm"s vyrauja vie,bu.i# ir gamybos sektoriai. 
Ta.iau verta pamin"ti, kad VIVA atstovai nevertina, kad ,i# sektori# 
priklausomyb/ yra labai didel/ rizik$ keliantis faktorius, kadangi vie,bu.i# 
paskolos da(niausiai bus visi,kai padengtos nekilnojamo turto 'keitimu 
(da(niausiai – Vilniaus miesto centrin"je dalyje), tod"l ,i# paskol# kokyb" 
vertinama kaip priimtina. Gamybos sektorius irgi n"ra didel/ rizik$ keliantis 
veiksnys, kadangi labai skiriasi subsektoriai, kuriuose veikia atskiri 
gamybininkai – baldai, drabu(iai, elektromobili# 'krovimo stotel"s ir kt.  

41%

34%

10%

5%

3%
3% 2% 2%

Apgyvendinimas

Gamyba

Transportas

Paslaugos

Turizmas

Statyba

Prekyba

Maitinimas
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PAGRINDINIAI VIVA VEIKLOS RODIKLIAI  
 

&mon"s pagrindin" veikla 2020-2021 metais buvo PVF valdymas, 
kurio pradin"s investicin"s l",os sudar" 100 mln. Eur – suteikt# valstyb"s, 
per VIK finansin/ injekcij$ ir 50 mln. Eur per VIK i,platint$ obligacij# emisij$. 
)iomis l",omis buvo siekiama i,saugoti verslus, nukent"jusios nuo COVID-
19, ir i,spr/sti nepakankamo rinkos finansavimo problem$. Ataskaitiniu 
laikotarpiu VIVA bendravo su daugiau kaip 300 stambi# ir vidutini# 'moni#, 
siekdama pa(inti j# poreikius ir l!kes.ius investicijoms. Pajamas VIVA gauna 
i, PVF valdymo mokes.io. 

2020 metais VIVA, vykdydama veikl$ u(dirbo 0,6 mln. Eur (2021 m. I-
III ketv. – 1,6 mln. Eur) pardavimo pajam#, kurios buvo gautos i, PVF valdymo 
mokes.io. Verta pamin"ti, kad VIVA prad"jo veikti tik nuo 2020 met# 
rugpj!.io m"nesio. 

2020 metais &mon"s s$naudos sudar" 380,6 t!kst. Eur, (2021 m. I-III 
ketv. – 1,3 mln. Eur) i, kuri# did(i$j$ dal' sudar" darbo u(mokes.io ir kitos 
susijusios s$naudos. &mon"s grynasis pelnas 2020 metais siek" 48,0 t!kst. 
Eur (2021 m. I-III ketv. – 375 t!kst. Eur). 2020 metais &mon"s EBITDA sudar" 
62,8 t!kst. Eur. (2021 m. I-III ketv. – 285 t!kst. Eur). 

&mon"s valdomo turto vert" 2020 m. pabaigoje siek" 1,4 mln. Eur 
(2021 m. III ketv. pabaigoje. – 1,6 mln. Eur), kuri# did(i$j$ dal' sudar" 
apyvartini# pinig# likutis banko s$skaitoje. 

2020 met# pabaigoje &mon"s 'sipareigojimai siek" 366,1 t!kst. Eur 
(2021 m. III ketv. pabaigoje – 188 t!kst. Eur), i, kuri# did(ioji dalis buvo 
ilgalaikiai ir trumpalaikiai nuomos 'sipareigojimai. Likusi$ dal' sudar" darbo 
u(mokes.io ir kiti trumpalaikiai 'sipareigojimai. 2020 m. &mon"s finansini# 
'sipareigojim# ir nuosavyb"s santykis siek" 18,7% (2021 m. III ketv. pabaigoje  
– 10,4%). 

Sekan.ioje lentel"je pateikiami pagrindiniai VIVA veiklos rodikliai u( 
laikotarp' nuo VIVA 'steigimo 2020 m. rugpj!t' iki met# pabaigos, bei 2021 
m. I-III ketv. 
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5 LENTEL!. PAGRINDINIAI VIVA VEIKLOS RODIKLIAI 
 

PELNO (NUOSTOLI') ATASKAITA (T(KST. EUR) 
2020 

METAI 
2021-09-

30 
Pardavimo pajamos 437 1 645 
Pardavimo savikaina - - 
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 437 1 645 
Pardavimo s$naudos - - 
Bendrosios ir administracin"s s$naudos 381 1 270 
Kitos veiklos rezultatai - - 
Finansin" ir investicin" veikla - - 
Pelnas (nuostoliai) prie% apmokestinim$ 57 375 
Pelno mokestis 9 - 
Grynasis pelnas (nuostoliai) 48 375 

BALANSAS (T(KST. EUR) 
2020-12-

31 
2021-09-

30 
Ilgalaikis turtas 213 198 
Trumpalaikis turtas 1 179 1 377 
Gautinos sumos - 145 
Pinigai ir pinig! ekvivalentai 1 179 1 223 
Ateinan&i! laikotarpi! s$naudos 21 9 
Turto i% viso 1 414 1 575 
Nuosavas kapitalas 1 048 1 387 
Dotacijos, subsidijos - - 
Atid"jiniai - - 
Mok"tinos sumos ir kiti #sipareigojimai 366 188 
Po vien! met! mok"tinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
#sipareigojimai 127 73 
Finansiniai #sipareigojimai 127 73 
Per vienus metus mok"tinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai )sipareigojimai 240 115 
Finansiniai #sipareigojimai 69 71 
Sukauptos s$naudos ir ateinan&i! laikotarpi! 
pajamos - 

- 

Nuosavo kapitalo ir #sipareigojim! i% viso 1 414  1 575 

RODIKLIAI 
2020-12-

31 
2021-09-

30 
ROA 6,8% 23,8% 
ROE 9,2% 27,0% 
D/E 18,7% 10,4% 
EBITDA 63 285 

IND*LIS ) VALSTYB*S BIUD+ET, (T(KST. EUR) 
2020 
METAI 

2021-09-
30 

Paskirti dividendai (valstyb"s dalis) 36 - 

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 
2020-12-
31 

2021-09-
30 

Darbuotoj! skai&ius 22 23 
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3 PAV. VIVA S"NAUD$ STRUKT%RA 
 

 

4 PAV. VIVA &SIPAREIGOJIM$ STRUKT%RA 
 

  

79%

21%

Sąnaudų struktūra 2021 m. I- III ketv.

Darbo užmokesčio
ir kitos susijusios
sąnaudos

Administracinės
sąnaudos

79%

20%
4%

Įsipareigojimų struktūra 2021 m. III 
ketv. pabaigoje

Nuomos
įsipareigojimai

Su darbo
santykiais susije
isipareigojimai

Mokėtinos sumos
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PAGRINDINIAI VIVA VEIKLOS PARTNERIAI PVF 

VALDYME  
 

Susitarimas d!l PVF steigimo su EK buvo pasiektas 2020 m. gegu"# 
Lietuvos banko pastangomis. Tai buvo pirmoji ES patvirtinta schema pagal 
i$pl!st% laikin%j% valstyb!s pagalbos sistem%, kuri valstyb!ms suteikia 
galimybes rekapitalizuoti sunkum& d!l COVID-19 protr'kio patirian(ias ne 
finans& )mones.  

V!liau, kuriant ir steigiant PVF, dalyvavo LR ekonomikos ir inovacij& 
ministerija ir LR finans& ministerija. Lietuvos bankas taip pat toliau dalyvauja 
valdant PVF, deleguodamas narius ) VIVA steb!toj& taryb% ir PVF patariam%j) 
komitet%. 

PVF buvo suformuotas kaip K*B, turinti komanditorius (investuotojus) ir 
vien% tikr%j% nar# – VIVA.  

K*B nariai. VIVA dalyvauja PVF veikloje kaip tikroji tuo tikslu )steigtos 
K*B nar!. PVF komanditoriais tampa fondo investuotojai. +iuo metu fonde 
dalyvauja vienintelis komanditorius – VIK, kurio steig!jas yra Ekonomikos ir 
inovacij& ministerija. Ple(iant PVF veikl% pritraukus priva(i& investuotoj& – jie 
tapt& fondo komanditoriais. 

K*B patariamasis komitetas. K*B komanditori& atstovai skiria atstovus 
) K*B PVF patariam%j) komitet%, kuris nominuoja narius ) VIVA steb!toj& taryb% 
ir investicij& komitet%. +ie taip pat dalyvauja valdant VIVA. 

 

5 PAV. VIVA, PVF IR ESMINI$ VEIKIAN'I$ #ALI$ S"VEIKA 
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VIVA VALDYMAS 
 

VIVA VALDYMO ORGANAI: 
 

- visuotinis akcinink& susirinkimas; 

- steb!toj& taryba – kolegialus Bendrov!s prie"i'ros organas; 

- valdyba – kolegialus Bendrov!s valdymo organas; 

- Bendrov!s vadovas – generalinis direktorius, esantis 
vienasmenis Bendrov!s valdymo organas. 

AKCININK" SUSIRINKIMAS 
 

Be akcini& bendrovi&, )statyme nustatytos kompetencijos, akcinink& 
susirinkimas taip pat pritaria: 

- Fond& dalyvi& ir veiklos su komanditoriais sutar(i& pasira$ymui, 
keitimui ir nutraukimui; 

- Bendrov!s tapimui kit& juridini& asmen& steig!ja, dalyve 
(i$skyrus asociacij& dalyve); 

- Bendrov!s filial& ir atstovybi& steigimui ir j& veiklos nutraukimui. 

STEB!TOJ" TARYBA 
 

VIVA steb!toj& taryba sudaroma i$ 5 nari&, renkam& 4 met& kadencijai: 
Lietuvos Respublikos finans& ministerijos atstovo, Lietuvos banko atstovo ir 3 
nepriklausom& nari&. SVP rengimo metu steb!toj& tarybos sud!tis n!ra pilna, 
vykdoma naujo nario atranka. Steb!toj& tarybos kompetencija nustatyta Akcini& 
bendrovi& nuostatuose. Be akcini& bendrovi& )statyme nustatytos 
kompetencijos, steb!toj& taryba taip pat: 

- nustato valdybos nari& ir Bendrov!s vadovo atlygio principus bei 
valdybos nari& atlyg); 

- svarsto Bendrov!s vadovo teikiam% kandidat'r% ) vidaus audito 
tarnybos vadovo ar vidaus auditoriaus, kai nesteigiama vidaus 
audito tarnyba, pareigas ir jai pritaria; 

- gali atlikti kitas funkcijas, kurios apibr!"tos Fondo sutartyse. 
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6 LENTEL!. VIVA STEB!TOJ$ TARYBOS NARIAI 
 

  Valdas 
Vitkauskas 

Nepriklausomas 
ST pirmininkas 
 
Kadencijos 
prad!ia:       
2020 07 17 

Valdas turi daugiau nei 20 met! tarptautin"s 
bankininkyst"s ir #moni! valdymo patirt# kur 
vadovavo stambi! projekt! finansavimui. Taip pat V. 
Vitkauskas turi daugiamet$ patirt# vadovaujan%iose 
pareigose korporatyviniuose valdymo organuose, 
tame tarpe su did&iosiomis Europos ir 
tarptautin"mis grup"mis. 

'iuo metu Valdas eina „INVL Turto Valdymo” 
Strategijos ir verslo vystymo vadovo pareigas. 

 Algirdas 
Neciunskas 

Narys 
 
Kadencijos 
prad!ia:       
2020 07 17 
 

Algirdas turi ilgamet$ ir #vairiapus$ patirt# finans! 
rinkose: nuo finans! rink! analiz"s, rizikos valdymo, 
u&stato politikos formavimo iki tiesioginio skolinimo, 
vertybini! popieri! portfelio pinig! politikos tikslais 
valdymo.  

'iuo metu jis yra Lietuvos banko Rinkos 
infrastrukt(ros departamento direktorius ir Lietuvos 
monet! kalyklos valdybos narys.  

 Giedrius 
Dusevi%ius 

Nepriklausomas 
narys 
 
Kadencijos 
prad!ia:       
2020 07 17 

Giedrius turi daugiau nei 18 met! vadovavimo patirt# 
finans! sektoriuje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei 
'vedijoje. Lietuvoje vadovavo lizingo kompanijai 
Hanza Lizingas, buvo AB Bankas Hansabankas 
(dabar AB Bankas Swedbank) valdybos pirmininkas, 
buvo Swedbank Grup"s vadovyb"s narys. Turi 
ilgamet$ valdysenos darbo patirt# valdybose ir 
steb"toj! tarybose draudimo, lizingo kompanijose 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei 'vedijoje, bei verslo 
#mon"se Lietuvoje. 

'iuo metu jis yra strategin"s svarbos #mon"s AB 
„Klaip"dos nafta“ valdybos pirmininkas ir UAB 
„Digital Audio“ generalinis direktorius.  

 Au)ra 
Vi%ka%kien" 

Nar" 
 
Kadencijos 
prad!ia:       
2020 10 26 

Au)ra turi daugiau nei 20 met! patirt# valstyb"s 
tarnybos pareigose. 10 met! dirba valstyb"s turto 
valdymo srityje, taip pat dirbo finansini! paslaug! 
reguliavimo bei valstyb"s skolos valdymo srityse. Ne 
vienerius metus atstovavo ir atstovauja Finans! 
ministerij* keliose valstyb"s valdom! #moni! 
valdybose. 

'iuo metu Au)ra yra LR Finans! ministerijos Turto 
valdymo skyriaus vadov" ir „Ignitis“ grup"s 
steb"toj! tarybos nar". 
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VALDYBA 
 

Valdyb$ sudaro 5 nariai, renkami steb"toj# tarybos 4 met# kadencijai. 
SVP rengimo metu valdybos sud!tis n!ra pilna, vykdoma naujo nario atranka. 
Valdybos nariai turi b!ti nepriklausomi nuo Bendrov"s akcinink#, t. y. negali 
b!ti Bendrov"s akcininko ar su juo susijusi# asmen# darbuotojai ar valdymo 
organ# nariai. Valdybos kompetencija nustatyta Akcini# bendrovi# 
nuostatuose. Be Akcini# bendrovi# 'statyme nustatytos kompetencijos, 
Valdyba taip pat: 

- Pritarus Akcinink# susirinkimui, priima sprendimus d"l PVF 
sutar.i# pasira,ymo, keitimo ar nutraukimo. 

- Gali atlikti kitas funkcijas, kurios nustatytos PVF sutartyse. 

- Atlieka PVF investicinio komiteto funkcijas: 

• Priima sprendimus d"l PVF investavimo, investicij# 
keitimo ir realizavimo. 

• Svarsto PVF pajam# ir i,laid# s$mat# projektus ir teikia 
juos tvirtinti Fondo sutartyse nustatyta tvarka. 

• Nustato PVF investavimo, investicij# valdymo ir 
realizavimo tvark$. 

• Vykdydama PVF investicinio komiteto funkcijas 
valdyba privalo vadovautis Fondo dalyvi# ir veiklos 
sutartimis. 
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7 LENTEL!. VIVA VALDYBOS NARIAI 
 

 Normantas 
Marius 
Dvareckas  
 
Nepriklausomas 
valdybos 
pirmininkas 
 
Kadencijos 
prad!ia:       
2020 08 17 

Marius turi daugiau nei 23 met! patirt# privataus 
kapitalo, #moni! valdymo, susijungim! ir #sigijim! 
srityse. 'iuo metu jis eina pareigas keliose 
valdybose strategi)kai Lietuvai ir pramonei 
svarbiose #mon"se, vadovauja #moni! susijungim! ir 
#sigijim! konsultavimo #monei ir yra Inovacij! fondo 
prie Europos klimato, infrastrukt(ros ir aplinkos 
vykdan%iosios agent(ros Briuselyje ekspertas. 

 Agn" 
Dauk)ien"  

Nepriklausoma 
nar" 
 
Kadencijos 
prad!ia:       
2020 08 17 

Agn" turi daugiau nei 15 met! patirt# turto valdymo, 
investicini! ir pensij! fond! k(rimo ir vystymo, 
finansinio tarpininkavimo, investicin"s bei tradicin"s 
bankininkyst"s, licencijavimo bei vadovyb"s 
konsultavimo srityse. Taip pat "jo vadovaujan%ias 
pareigas vienoje did&iausi! turto valdymo #moni! 
Lietuvoje „INVL Asset Management“, 
specializuotame investiciniame banke „Finasta“ bei 
kitose pri&i(rimose #mon"se, teikian%iose finansines 
ir investicines paslaugas. 'iuo metu Agn" eina 
vadovaujan%ias pareigas strategi)kai svarbioje 
energetikos #mon"je „Ignitis Group“. 

 Andrius 
Sokolovskis  

Nepriklausomas 
narys 
 
Kadencijos 
prad!ia:       
2020 08 17 

Andrius turi daugiau nei 15 met! patirt# finans! ir 
#moni! bankininkyst"s srityse. Nuo 2016 m. dirbo 
Europos investiciniame banke (EIB), kur u&"m" 
paskol! finansin"s prie&i(ros pareig(no pareigas 
Vakar!, Centrin"s ir Ryt! Europos regionams, taip 
pat buvo atsakingas u& privataus verslo, 
energetikos, komercini! bank! ir nacionalini! 
pl"tros bank! finansavim* Baltijos j(ros ir 'iaur"s 
Europos regione. Nuo 2005 m. dirbo Nordea Bank 
Lietuva, Verslo bankininkyst"s departamente. 

 Virginijus 
Doveika  

Nepriklausomas 
narys 
 
Kadencijos 
prad!ia:       
2020 08 17 

Virginijus turi 18 met! patirt# finans! sektoriuje. 
Daugiau nei 14 met! vadovavo #vairiems verslo 
padaliniams SEB banke. Tame tarpe 6 metus buvo 
SEB banko valdybos nariu ir 3 metus vadovavo 
Ma&menin"s bankininkyst"s tarnybai Baltijos )alyse, 
kur buvo atsakingas u& daugiau nei 10 milijard! EUR 
kredito portfel#. 
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VADOVAS 
 

Kasdien/ VIVA veikl$ organizuoja Bendrov"s vadovas. Bendrov"s 
vadov$ renka ir at,aukia valdyba Akcini# bendrovi# 'statyme nustatyta 
tvarka, o vadovo kompetencija nustatyta Akcini# bendrovi# 'statyme, VIVA 
'statuose ir pareigyb"s apra,yme. Vadovas vienasmeni,kai veikia Bendrov"s 
vardu. Sprendimus ar veiksmus, kuriems priimti pagal taikytinus teis"s aktus, 
VIVA 'status ar Fondo sutartis reikalingas Akcinink# susirinkimo, steb"toj# 
tarybos pritarimas, Bendrov"s vadovas priima ar atlieka tik gav/s tok' 
pritarim$. Vadovas, gav/s valdybos pritarim$, turi teis/ i,duoti prok!ras. 
VIVA generaliniu direktoriumi 2020 m. rugpj!t' buvo paskirtas Dainius 
Vil.inskas. 

8 LENTEL!. VIVA VADOVAS 
 

 Dainius 
Vil%inskas  

Generalinis 
direktorius 

Dainius turi daugiau nei 19 met! patirt# finans! 
srityje.  
 
Per pastaruosius 13 met!, Dainius "jo #vairias 
vadovaujan%ias pareigas „Swedbank“. Pastaruosius 
5 metus jis vadovavo korporatyvin"s bankininkystei 
Baltijos )alyse. Jo vadovaujamas padalinys buvo 
atsakingas u& daugiau nei 8 mlrd. EUR paskol! 
portfel# bei 300 000 verslo klient!. Dirbdamas 
„Swedbank“ D. Vil%inskas buvo ilgametis Lietuvos 
#mon"s Valdybos narys bei Latvijos #mon"s 
Steb"toj! tarybos narys. Dirbdamas verslo 
bankininkyst"s srityje, D. Vil%inskas #gijo #moni! 
kreditavimo, finans! analiz"s ir rizik! valdymo 
patirt#. 
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3. APLINKOS VEIKSNI" ANALIZ$ 
 
 
I!ORINI" VEIKSNI" ANALIZ# 
 

I,orini# veiksni# 'takos VIVA veiklai analiz" pateikiama PESTAT 
(politini#, ekonomini#, socialini#, technologini#, aplinkosaugini#, teisini# 
veiksni#) analiz"je.  

9 LENTEL!. PESTAT ANALIZ! 
 

Politiniai • Auk%to lygio reguliuojan&i! Lietuvos ir tarptautinio 
lygmens (EK ir kitos) institucij! d"mesys sudaro s$lygas 
dalytis kompetencija ir patirtimi. Kita vertus, d"l 
instrument! naujumo ir riboto reglamentavimo kyla rizika, 
jog reguliavimas apribos galimybes efektyviai atlikti 
vaidmen#, reikaling$ Lietuvos ekonomikai skatinti. -ias 
rizikas papildomai didina trumpas investavimo horizontas.  

• Lietuvos valstyb"s d"mesys stambaus ir vidutinio verslo 
pagalbai yra b.tina prielaida veiksmingai pl"toti # COVID-
19 padarini! valdym$, orientuot$ finansini! instrument! 
portfel#.  

• VIVA suteiktas NP) statusas, LR finans! bei ekonomikos 
ir inovacij! ministerijos bendradarbiavimas, LB prie/i.ra 
leido gana greitai priimti sprendimus ir veikti teikiant 
pagalb$ verslui. Turimas statusas ir toliau i%liks reik%mingas 
formuojant VIVA veikl$. 

• D"l galimo dubliavimosi su kitomis valstyb"s si.lomomis 
finansin"s pagalbos priemon"mis procesas turi b.ti 
reguliuojamas valstyb"s mastu, vienodai vertinant vis! 
agent.r! specializacij$ ir suteikiant mandatus vykdyti 
veikl$. 

• Besikei&ianti Lietuvos geopolitin" pad"tis kelia 
papildomus i%%.kius nuo COVID-19 nukent"jusioms 
sektoriams bei #mon"ms, tarp j! ir VIVA klientams. 

• VIVA turi prigimtin0 priklausomyb0 politinei aplinkai, nes 
vienintelis bendrov"s akcininkas – Lietuvos valstyb", 
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atstovaujama LR finans! ministerijos. 

Ekonominiai • COVID-19 poveikis Lietuvos ekonomikai skatina rinkos 
dalyvius aktyviai ie%koti finansavimo alternatyv!. Kita 
vertus, finansavimo poreikis ir projekt! pritraukimo 
laikotarpis priklausys nuo poveikio trukm"s ir intensyvumo, 
d"l to susiduriama su smarkiu neapibr"/tumu. 

• Priklausomyb" nuo ekonominio ciklo ir besikei&ianti 
Lietuvos geopolitin" pad"tis kelia papildomo finansavimo 
poreik# d"l augan&i! veiklos ka%t! (bendroji infliacija, 
/aliav!, transportavimo kain! kylimas, sutrikusios tiekimo 
grandin"s, apyvartini! l"%! tr.kumas). 

• Lietuvos ekonomikos vystymosi skatinimas pagal 2021-
2027 m. Europos S$jungos Sanglaudos politikos fond! 
program$. 

• D"l ma/o rinkos dalyvi! rizikos apetito finansavimo 
pasi.la neatitinka paklausos: 

- Finansavimo alternatyv! tr.kumas: Lietuvoje 
veikian&iam priva&iam verslui sunkiau pasiekiamos 
finansavimo galimyb"s tiek i% tradicini! finansavimo 
%altini!, tiek i% rizikos kapitalo. 

- Juntamas l"%! perteklius bankin"je sistemoje rodo, 
kad Lietuvos investuotojams tr.ksta investavimo 
alternatyv!. Atsi/velgdama # tai, VIVA vadovyb" 
numato antrini! vertybini! popieri! emisij! veikl$ nuo 
2022-!j!. 

Socialiniai • COVID-19 sukeliamos socialin"s #tampos skatina 
i%skirtinai didel# visuomen"s d"mes# valstyb"s ir susijusi! 
institucij! veiksmams suvaldant pandemijos plitim$ ir 
poveik#. Tai lemia ir didesn# d"mes# VIVA veiklai, rezultatai 
ir operatyvumas visuomenei itin aktualus; b.tinas savalaikis 
VIVA rezultat! komunikavimas visuomenei.  

• Vidutinio ir stambaus verslo tvarumas ir veiklos 
t0stinumas turi did/iul0 #tak$ gausyb"s darbuotoj! 
finansiniam saugumui. 

• Darbo j"gos nepakankamumas. Darbuotoj! tr.kumas 
regionuose ir darbingo am/iaus /moni! skai&iaus 
ma/"jimas skatina automatizavimo projekt! pl"tr$ bei j! 
finansavimo paklaus$. 

• Besikei&iantys visuomen"s l.kes&iai d"l socialin"s 
atsakomyb"s, ekologijos bei tvarumo. 
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• Stambaus ir vidutinio verslo i%%.kiai tarptautin"je rinkoje 
d"l darbo j"gos, prieinamumo, kompetencijos ir kainos. 

Technolo-
giniai 

• Dabartiniame VIVA finansini! priemoni! portfelyje n"ra 
tiesiogiai tik # tam tikras industrijas orientuot! priemoni!, 
tod"l technologini! poky&i! poveikis konkre&ioms 
industrijoms n"ra itin aktualus VIVA veiklai. 

• Finans! rinkos technologinis vystymasis (pvz., FinTech 
#moni! pl"tra) galimai veikia finansavimo prieinamum$ 
finans! rinkose. Vis d"lto vertinama, kad ma/oms, 
vidutin"ms ir didel"ms #mon"ms, kurioms finansinius 
instrumentus teikia VIVA, FinTech #moni! #taka yra labiau 
ribota. 

• D"l kibernetini! i%puoli! augantis d"mesys IT saugai. 

• Robotizacijos / automatizacijos pl"tra lemia augant# %i! 
projekt! finansavimo poreik#. 

• Auganti „/ali!j!“ technologij! paklausa d"l j! kain! 
pigimo. 

Aplinkosau-
giniai 

• Nacionalin"s politikos ir Europos Komisijos komunikate d"l 
Europos /aliojo kurso i%d"stytos iniciatyvos didina 
paklaus$ tvarioms finansavimo priemon"ms. 

Teisiniai • Teisinis reguliavimas sud"tingas ir kurtas gana spar&iai, 
atsi/velgiant poreik# kuo skubiau spr0sti COVID-19 
pandemijos keliamus i%%.kius ekonomikai. D"l to auga 
tolesni! pakeitim! tikimyb". Teis"s akt! poky&iai gali 
supaprastinti veikl$, bet taip pat didina VIVA veiklos ka%tus 
prisitaikant. 

• Ilgi teisinio reguliavimo k.rimo / keitimo ir 
tarpinstitucinio derinimo procesai apriboja VIVA 
galimybes tinkamai ir laiku rinkai pasi.lyti ir #gyvendinti 
reikalingas finansines priemones. 
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RIZIKOS KAPITALO RINKA LIETUVOJE 
 

Rizikos kapitalo rinka Lietuvoje santykinai dar nauja, tik pastaraisiais 
metais prad"jo smarkiau did"ti investicijos ' inovatyv# versl$. Privataus 
akcinio kapitalo, 'skaitant rizikos kapital$, „LT Invest“ ir Lietuvos rizikos ir 
privataus kapitalo asociacijos duomenimis, sudaro tik apie 0,1–0,4% ,alies 
BVP. Tarp sandori# vyrauja daugumos ir (ar) kontrol"s i,pirkimo (angl. buy-
out) sandoriai, o investicij# ' ma(umos dalis ir darbo su egzistuojan.iais 
akcininkais pasitaiko retai. Rinkoje n"ra pakankamo kiekio veikian.i# ir 
akceleravimo veikla u(siiman.i# rizikos kapitalo fond#, o priva.i# iniciatyvi# 
juos steigiant nepakanka d"l pernelyg rizikingo ,ios veiklos pob!d(io, tod"l 
inovatyvioms 'mon"ms sunkiau gauti finansavim$ savo veiklai.  

-emiau esan.ioje lentel"je pateikiama Lietuvos ir Baltijos ,ali# 
kapitalo rinkos sud"tis. 

 

6 PAV. LIETUVOS IR BALTIJOS #ALI$ RIZIKOS KAPITALO RINKOS DALYVIAI 
)altinis: Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija 
 

I, paveiksle pristatyt# 'moni# Lietuvoje registruotos: „Iron Wolf 
Capital, „Practica Capital“, „BaltCap“, „Wise Guys“, „Orion“, „70V“, 
LitCapital“, „Livonia Partners“, „Contrarian Ventures“ „Invalda INVL“, „Open 
Circle Capital“. 
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2011-2020 m. matomas ry,kus atlikt# investicij# Lietuvoje augimas. 
Tiesa, COVID-19 poveikis tolesn' augim$ sustabd" ir 2020 m. rezultatai buvo 
(emesni nei 2019 m. 

 

7 PAV. ATLIKTOS KAPITALO RINKOS DALYVI$ INVESTICIJOS LIETUVOJE 
)altinis: Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija 
 

Did(iausia 2011-2020 m. atlikt# investicij# dalis priskiriama 
ma(menin"s prekybos sektoriui (24%), toliau seka !kio ir pramon"s paslaug# 
bei elektronikos sektoriai (atitinkamai po 13%).  
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8 PAV. 2011-2020 M. ATLIKT$ INVESTICIJ$ SUD!TIS PAGAL SEKTORIUS 
)altinis: Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija 

 

VIVA IR KIT" NP# TEIKIAM" FINANSINI" PRIEMONI" TARPUSAVIO 

POZICIONAVIMAS 
 

Konkurencin"s aplinkos analiz" yra atlikta pagal Porterio penki# 
konkurencini# 'tak# model' (angl. Porter's Five Forces Framework), kuris 
padeda apibr"(ti organizacijos pad"t' rinkoje. Analiz"s rezultatai kaip 
prana,um$ rodo VIVA rinkoje u(imam$ COVID-19 paveikt# 'moni# 
paskutinio skolintojo (angl. lender of last resort) ni,$ ir u(sitikrint$ PVF veiklos 
finansavim$ i, VIK. Prie tr!kum# gali b!ti priskirta PVF priklausomyb" nuo 
pagal rinkos s$lygas nustatomos minimalios fondo gr$(os ir kit# rinkos 
(aid"j# teikiamo finansavimo pasi!los, nes tik jiems atsisakius finansuoti 
sunkumus patirian.ias 'mones, VIVA gali suteikti savo paslaugas. 

Mažmeninė 
prekyba
24%

Ūkio ir pramonės 
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9 PAV. PORTERIO PENKI$ KONKURENCINI$ &TAK$ MODELIS 
)altinis: Strateginio planavimo ir strateginio valdymo gair"s 

 

Tiek"j# j"ga. Pagal ,' model' tiek"jo atitikmuo yra PVF komanditorius, 
VIK. VIVA prana,umas - su VIK yra u(sitikrintos investicijos PVF veiklos 
finansavimui pagal ICE BofA BB Euro High Yield Index (HE10) indekso 
reik,m/, nustatan.i$ minimal# siekiam$ fondo pelningum$. Savo nuo(i!ra 
VIK negali nustatyti minimalaus pelningumo, tod"l ,i reik,m" tiesiogiai 
priklauso nuo Europos rinkos obligacij# pajamingumo tendencij#. Kaip 
tr!kum$ galima priskirti sunkiai prognozuojam$ rinkos dinamik$. 2022 m. JAV 
Federalinio rezervo sistemai planuojant padidinti pal!kan# normas, tik"tinas 
ir Europos rinkos obligacij# pajamingumo augimas. 

Pirk"j# j"ga. )iame kontekste VIVA „pirk"jai“ yra sunkumus 
patiriantys parei,k"jai, kuri# atsigavimo laikotarpis n"ra (inomas d"l veiklos 
pandemijos paveiktuose sektoriuose. )io veiksnio prana,umas, kad 
parei,k"jai kreipiasi ' VIVA kaip paskutin' skolintoj$, tod"l neturi pla.i# 
finansavimo alternatyv#. To tr!kumai: (i) VIVA klient# segmentas 
koncentruotas didesn"s rizikos kategorijoje, o joje atskirti klientus, kurie 
negauna finansavimo d"l rinkos netobulumo nuo t#, kuriems rinka yra 
pagr'stai u(verta reikalinga ypatingai detali analiz" ir gilios kompetencijos; (ii) 
kiekviena parai,ka kompleksin", tod"l norint sudaryti sandor', VIVA turi b!ti 
orientuota ' klient$ ir atliepti jo individualius finansavimo poreikius, 
suvaldydama rizikas bei i,laikydama atitikt' Investavimo strategijai ir kitiems 
ties"s aktams; (iii) „pirk"j#“ j"gai didel/ 'tak$ daro COVID-19 eiga, 
geopolitin"s pad"ties poky.iai  ir ekonomikos atsigavimas, galintys gerinti 
„pirk"j#“ finansin/ b!kl/ ir ma(inantys poreik' paskutiniajam skolintojui, kurio 
paprastai d"l auk,tesn"s kainos ir padidint# reikalavim# atsisakoma 
pirmiausiai. 
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Esami konkurentai. VIVA nekonkuruoja su privataus finansavimo 
,altiniais, nes pagalba teikiama su s$lyga, kad ekonomi,kai pagr'stomis 
s$lygomis finansavimas 'monei yra neprieinamas. Kita vertus, finansuojamas 
verslas siekia pasirinkti tinkamiausi$ sprendim$ i, vis# Lietuvoje si!lom# 
finansini# priemoni#, kurias ,iuo metu administruoja 4 NP&, 'skaitant VIVA. 
Kitos Lietuvoje veikian.ios NP& n"ra VIVA konkurentai, nes visos agent!ros 
stengiasi prisid"ti prie Lietuvos ekonomin"s s"km"s ir 'gyvendina tam 
tikriems segmentams priskirtus tikslus. Vis d"lto, suteikiant mandatus 
skirtingoms 'staigoms, valstyb"s lygiu turi b!ti siekiama i,gryninti u(duotis, 
kad b!t# i,vengta pastang# dubliavimo. 

Pakaital# gr"sm". VIVA veikia apibr"(tame, gana siaurame rinkos ir 
atvejo segmente, kuriame gali b!ti taikomos PVF finansin"s priemon"s, tod"l  
VIVA veiklos ni,oje pakaital# gr"sm" yra gan (ema. Tai ne tik privalumas, bet 
ir tr!kumas, nes ,is veiksnys riboja ne tik galimus pakaitalus, bet ir pa.ios 
VIVA pl"tr$ ir lankstum$ reaguoti ' besikei.ian.ius poreikius rinkoje. Tolesn" 
nauj# pakaital# ir nauj# VIVA finansini# priemoni# suk!rimo eiga priklausys 
nuo galimybi#, kylan.i# i, ES fond# ir reglamentavimo, besivystan.i# 
bankinio finansavimo alternatyv# bei Valstyb"s ple.iam# finansin"s 
pagalbos priemoni#. 

Nauj# konkurent# gr"sm". Nauji rinkos (aid"jai didina rinkos 
finansavimo pasi!l$, tod"l galimai ma("ja VIVA, kaip paskutiniojo skolintojo, 
poreikis. Ta.iau svarbu, kad naujiems rinkos (aid"jams b!t# priimtinas rizikos 
apetitas, vir,ijantis VIVA ir rinkos vidurk', kitaip jie nepritrauks sunkumus 
patirian.i# 'moni#. Taip pat, verta pa(ym"ti, kad rinkoje galimas naujas 
vie,ojo sektoriaus (aid"jas, 'vykd(ius NP& konsolidacij$ ir transformavus NP& 
'mones, tame tarme ir VIVA, ' vien$ darin'. Esamu metu NP& konsolidacijos 
'taka VIVA veiklai yra sunkiai prognozuojama, ta.iau tikimasi, kad sukaupta 
stambaus ir vidutinio verslo finansavimo patirtis bus ir toliau s"kmingai 
naudojama pilna apimtimi vykdyti VIVA veikl$. 

Papildant esam# konkurent# analiz/, toliau esan.ioje lentel"je 
pateikiamas Lietuvoje veikian.i# NP& teikiam# finansini# priemoni# 
apibendrinimas pagal priemon"s tip$ ir finansavimo tikslinius subjektus. 
VIVA yra bene vienintel" organizacija, kurios finansin"s priemon"s yra skirtos 
vis# pirma stambioms ir vidutin"ms 'mon"ms. Taigi, skirting# organizacij# 
finansin"s priemon"s ,iuo metu retai sutampa. 



STRATEGINIS 2022-2024 MET! VEIKLOS PLANAS 

35 
 

10 LENTEL!. NP! TEIKIAM" FINANSINI" PRIEMONI" AP#VALGA 
 

 
Finansavimo tikslin! rinka 

Vie"ojo sektoriaus projektai Vidutin!s ir stambios #mon!s Ma$os ir vidutin!s #mon!s Specialieji verslo finansavimo 
atvejai 

Te
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m
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p
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Paskol% 
garantijos § Garantijos gatvi% 

ap"vietimui 
§ VIPA energijos efektyvumo 

fondas  

 
§ INVEGA priemon!s § &'PGF $em!s (kio fondas 

§ VIPA kult(ros paveldo fondas 

Paskolos § VIPA savivaldybi% pastat% 
fondas 

§ VIPA energijos efektyvumo 
fondas 

§ VIPA kult(ros paveldo 
fondas 

§ VIPA vandentvarkos fondas 
§ VIPA paskolos auk"tojo 

mokslo ir profesinio 
mokymo pastat% 
atnaujinimui ir pl!trai 

§ VIVA PVF 
§ Energijos efektyvumo 

finansavimo platforma 

§ INVEGA priemon!s 
§ Energijos efektyvumo 

finansavimo platforma 

 
§ &'PGF $em!s (kio fondas 
§ &'PGF paskol% fondas 
§ VIPA paskolos auk"tojo mokslo 

ir profesinio mokymo pastat% 
atnaujinimui ir pl!trai 

Pal(kan% 
kompensacijos 

  
§ INVEGA priemon!s § &'PGF $em!s (kio fondas 

Obligacijos  
§ VIVA PVF § INVEGA priemon!s 

 

Subsidijos § VIPA energijos efektyvumo 
fondas 

§ Savivaldybi% dotacija 

 
§ INVEGA subsidijos verslo 

prad$iai ir dalinis nuomos 
mokes)io kompensavimas 

 

Akcijos ir 
mi"rios 
priemon!s 

 
§ VIVA PVF § INVEGA priemon!s   

§  VIPA                              §  VIVA                              §  INVEGA                              §  &'PGF 



STRATEGINIS 2022-2024 MET! VEIKLOS PLANAS 

36 
 

VIDINI! VEIKSNI! ANALIZ" 
 

VIVA vidin!s veiklos prioritetai:  

- VIVA vykdydama savo veikl" taiko auk#$iausius skaidrumo ir 
politinio nepriklausomumo standartus – tai garantuoja tvari" 
VIVA veikl" ilguoju laikotarpiu. 

- VIVA procesai rengiami pagal nustatytas gaires; visi valdymo 
sprendimai %gyvendinami laikantis geriausios rinkos praktikos, 
patenkinant teis!tus investuotoj& l'kes$ius bei interesus. 

- VIVA suburta kompetentinga komanda, turinti ilgamet( darbo 
finans& sektoriuje patirt%. 

 

 
 10 PAV. VIVA ORGANIZACIN! STRUKT"RA 
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VIVA veikla sudaryta i# sekan$i& veikl& grupi&: 

Investicij& valdymas: investicij& projekt& srauto u)tikrinimas, 
patvirtintos PVF investavimo strategijos %gyvendinimas. 

Teis! ir atitiktis: atitiktis teis!s aktams ir reikalavimams, sutar$i& 
sudarymas. 

Rizik& valdymas: kredito rizikos steb!sena ir valdymas, veiklos rizik& 
steb!sena ir valdymas, remiantis patvirtinta rizikos valdymo ir vidaus 
kontrol!s sistemos politika, pinig& plovimo prevencijos proceso formavimas 
ir %gyvendinimas. 

Finans& valdymas: finansin!s ir kitos atskaitomyb!s rengimas pagal 
teis!s akt& reikalavimus, biud)et& ir plan& sudarymas, i)do valdymas, finans& 
kontrol!. 

Kitos funkcijos: administracini& funkcij& %gyvendinimas, IT, vie#ieji 
pirkimai, )mogi#k&j& i#tekli& valdymas, komunikacija, pl!tra. 

VERT!S K"RIMO GRANDIN! IR PAGALBINIAI PROCESAI 
 
Sekan$iame paveiksle pavaizduota VIVA vert!s k'rimo grandin!. Jos 

vir#utin!je dalyje vertikaliai nurodytos palaikan$ios veiklos, o apatin!je dalyje 
horizontaliai nurodytos pagrindin!s veiklos.  

Esminiai vert!s grandin!s elementai yra projekt& srauto formavimas 
ir sandori& sudarymas. Suformavus portfel%, veiklos prioritetu taps portfelio 
steb!sena ir valdymas, %skaitant ir tik!tinus veiksmus antrin!je rinkoje. 
Finansini& priemoni& k'rimas galimas toliau vystant VIVA veikl".  
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11 PAV. VERT!S K"RIMO GRANDIN! 

Galimi keli VIVA veiklos ateities scenarijai, koreguojantys pagrindini& 
veikl& sud!t%. Paveikslas Nr. 10 atspindi bazin% numatom" veiklos scenarij&. 

Nei#pl!tus VIVA veiklos mandato ir pasibaigus PVF investavimo 
periodui, pagrindin!s veiklos b't& sudarytos i# suformuoto portfelio 
steb!senos ir antrin!je rinkoje prieinam& produkt& pasirinkimo didinimo. 

Nei#pl!tus VIVA veiklos mandato, bet prat(sus PVF investavimo 
period", aktualios likt& ir projekt& srauto formavimo bei finansavimo sandori& 
sudarymo veiklos. 

VIVA kuriama vert! – finansavimo suteikimas sunkum& patirian$ioms 
%mon!ms, skatinant Lietuvos ekonomikos augim". Vert! kuriama tvariai ir 
skaidriai, VIVA, b'dama finansi#kai savaranki#ka %mon!, savo veikl" vykdo 
nenaudodama biud)eto l!#&. 

Toliau analizuojamos pagrindin!s bei pagalbin!s VIVA veiklos sritys 
bei joms %tak" darantys veiksniai. Kiekviena i# veiklos sri$i& daro tiesiogin% 
poveik% VIVA veiklos rezultatams, tod!l skiriamas ypatingas d!mesys j& 
efektyvumui, skaidrumui ir tvarumui.  

 

Finansinių 
priemonių 

kūrimas

Projektų 
srauto 

formavimas

Finansavimo 
sandorių 

sudarymas

Suformuoto 
portfelio 

stebėsena

Veiksmai 
antrinėje 

rinkoje

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Rizikų valdymas
Finansų valdymas
Atsakomybė ir bendradarbiavimas su priežiūros institucijomis
Teisė, reguliavimas ir atitiktis
Investuotojų pritraukimas, santykių su investuotojais ir steigėjais palaikymas

Viešieji pirkimai
Kibernetinė sauga
Komunikacija
Valdysenos sistema
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
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Baziniu veiklos scenarijaus atveju finansini& priemoni& k'rimas yra 
pagrindin! veikla, siekiant i#pl!sti VIVA veiklos apimt%. Komandos sukaupta 
stambaus ir vidutinio verslo finansavimo patirtis bei turima kompetencija ir 
)inios, kaip skatinti kapitalo rink", suteikia galimybes %gyvendinant VIVA 
vizij" skatinanti finans& rinkos efektyvum" ir ekonomikos tvarum". VIVA 
valdoma finansin! priemon!, PVF, priklauso nuo valstyb!s pagalbos 
reguliacin!s aplinkos, kuri suteikia gan!tinai siaur" veiklos apimt%, skatinant 
Lietuvos verslo augim". Tod!l nauj& priemoni& k'rimas yra b'tina veikla VIVA 
tiksl& vykdymui. Taip pat, verta pa)ym!ti, kad % PVF gr%)tan$ios l!#os sukuria 
tinkamas s"lygas nauj& priemoni& finansavimui. Platesn! informacija apie 
finansini& priemoni& k'rim" pateikta skyriuje Nr. 7 „VIVA pl!tros galimyb!s“.  

Projekt& srauto formavimo veikla susideda i# aktyvaus darbo su 
parei#k!jais. *mon!, nusprendusi kreiptis pagalbos, u)pildo parai#k", kurioje 
suteikiama kuo i#samesn! informacija apie %mon(, jos akcininkus ir vadovus, 
finansavimo poreik%, veiklos prognozes keliems metams, finansin( pad!t% per 
pastaruosius trejus finansinius metus ir kt. VIVA atlieka parai#kos vertinim" 
pagal parai#k& teikimo ir vertinimo tvarkos apra#". *vertinus %mon!s parai#k" 
pagal numatytus kriterijus, priimamas preliminarus sprendimas, ar %mon! gali 
pretenduoti % finansavim". Jeigu priimamas preliminarus teigiamas 
sprendimas, Fondas nustato, kokiais b'dais ir kokia apimtimi Fondas gal!t& 
finansuoti %mon( bei kokios papildomos informacijos ir (ar) dokument& 
Fondui gali reik!ti priimant sprendim" d!l Parei#k!jo finansavimo, %skaitant ir 
dokumentus, kuriems parengti b'tina %traukti patikimus partnerius. VIVA 
pasitelkdama stipri" ir kompetenting" komand" ypating" d!mes% skiria 
surinkti pakankam" informacij", atlikti jos analiz(, %vertinti parai#k" ir priimti 
informuot" sprendim". 

Suformavus projekt& sraut", dirbama ties finansavimo sandori& 
sudarymu. Fondas priima galutin% sprendim" finansuoti arba atsisakyti 
finansuoti parei#k!j" ir, jeigu priimamas sprendimas finansuoti parei#k!j", 
nustato, kokiais b'dais ir kokia apimtimi Fondas sutinka teikti finansavim", 
finansavimo suteikimo veiksm& grafik", pagrindines si'lomo finansavimo 
suteikimo s"lygas, %skaitant pagrindines finansavimui suteikti reikaling& 
sudaryti sutar$i& bei kit& dokument& nuostatas ar toki& dokument& 
projektus, jeigu b'tina, s"lygas, kurios turi b'ti %vykdytos iki finansavimo ar jo 
dalies suteikimo arba jau suteikus finansavim". Galutin% sprendim" d!l 
finansavimo priima PVF investicinis komitetas, VIV+ veikl" vertina ir pri)i'ri 
nepriklausoma ir profesionali valdyba ir steb!toj& taryba. Taip pat, verta 
pa)ym!ti, kad VIVA valdymo organai sukurti remiantis naujausiomis ir 
efektyviausiomis valdymo praktikomis, diegiant modernios vadybos ir 
atskaitomyb!s model%. 
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Suformuoto portfelio steb!sena susideda i# atliekam& mok!jim& 
per)i'ros pagal sudaryt" mok!jim& grafik", ketvirtin!s finansini& s"lyg& 
kontrol!s, kit& s"lyg& sutikrinimo pagal finansavimo dokumentuose 
numatytas s"lygas bei ketvirtin!s per)i'ros, kurios metu sudaroma ap)valga 
d!l pagalbos gav!j& %sipareigojim& vykdymo. Taip pat atliekama reguliari 
finansin! ir rizik& analiz!, nustatant galim" gr")", kredito rizik" ir kitus 
prognozinius veiklos komponentus. Svarbus veiksnys s!kmingai suformuoto 
portfelio steb!senai– laiku gaunama pagalbos gav!jo informacija d!l 
sutartini& %sipareigojim& vykdymo. Finansinei ir rizik& analizei, ypa$ 
nesibaigus investiciniame periodui, poveik% daro sunkiai prognozuojamas 
PVF portfelio dydis ir pinig& srautai d!l neapibr!)to PVF investavimo 
laikotarpio. D!l ilgai trunkan$io tarpinstitucini& klausim& derinimo sunku 
numatyti ir nauj& finansini& priemoni& vykdymo prad)i". Taip pat, galimi 
veiklos reguliavimo poky$iai, reguliacin( baz( suk'rus greitai kintan$iomis 
COVID-19 s"lygomis. 

Paskutin! pagrindin! veikla – veiksmai antrin!je rinkoje. Ataskaitiniu 
laikotarpiu, siekiant prisid!ti prie kapitalo rinkos skatinimo, VIVA ketina 
dalyvauti platinamose emisijose kaip organizuojantis bei telkiantis 
investuotojas, taip pat sieks perleisti tiesiogiai %sigytas skolos vertybini& 
popieri& emisijas antrin!je rinkoje. 

Pagalbin!s funkcijos  papildo auk#$iau i#vardintas pagrindines, 
siekiant maksimizuoti VIVA pagrindini& proces& kuriam" vert(. Siekiant 
efektyvumo ir vykdomos veiklos skaidrumo, pagalbiniai veiklos procesai 
vykdomi pagal sudarytas vidines veiklos tvarkas. Valdant pagalbinius 
procesus d!mesys skiriamas finans&, rizik&, )mogi#k&j& i#tekli& valdymui, 
komunikacijai, kibernetinei saugai, pinig& plovimo ir terorist& finansavimo 
prevencijai, atitikties teis!s aktams u)tikrinimui, bendradarbiavimui su 
kitoms institucijomis bei suinteresuotomis #alimis. Be pagalbini& funkcij& 
vykdymo pilna apimtimi n!ra galimas ir pagrindini& funkcij& efektyvumas. 

SSGG ANALIZ" 
 

Lentel!je Nr. 11 pateikta SSGG analiz!, nurodanti VIVA veiklos 
stiprybes, silpnybes, galimybes ir gr!smes, atsi)velgiant % vidin!s ir i#orin!s 
aplinkos analiz!je i#skirtus veiksnius. 
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11 LENTEL!. SSGG ANALIZ! 
 

Stipryb!s Silpnyb!s 

• Stipri ir kompetentinga komanda 

• Valstyb!s garantijos suteikiamoms 
finansin!s priemon!ms 

• Sukaupta stambaus ir vidutinio 
verslo finansavimo patirtis 

• Finansi"kai savaranki"ka #mon!, 
nenaudojanti biud$eto l!"% 

• Finansinis #mon!s stabilumas 

• U$sitikrintos papildomos 
komanditoriaus investicijos PVF 
veiklos finansavimui 

• Ger&sias praktikas atitinkanti rizik% 
valdymo sistema 

• ' klient% poreikius orientuota veikla 

• Nepriklausoma ir profesionali 
valdyba ir steb!toj% taryba 

• Priimtinas rizikos apetitas, vir"ijantis 
rinkos vidurk# 

• Turima kompetencija ir $inios, kaip 
skatinti kapitalo rink& 

• 'mon!s ir valdymo organai sukurti 
remiantis naujausiomis ir 
efektyviausiomis valdymo 
praktikomis, diegiant modernios 
vadybos ir atskaitomyb!s model# 

• VIVA veikla vykdoma apibr!$tame, 
gana siaurame rinkos ir atvejo 
segmente, kuriam gali b(ti taikomos 
PVF finansin!s priemon!s 

• Neapibr!$tas investavimo laikotarpis 

• Ilgai trunkantis tarpinstitucini% 
klausim% derinimas 

• Valdoma vienintel! finansin! 
priemon! 

• Apribotos pl!tros galimyb!s d!l 
valstyb!s pagalbos „r!m%“ 
reguliacin!s aplinkos 

Galimyb!s Gr!sm!s 

• Valstyb!s ple)iamos finansin!s 
pagalbos priemon!s 

• Besivystan)ios bankinio finansavimo 
alternatyvos sukuria galimyb* kurti 
naujas pagalbos verslui priemones 

• Finansavimo galimyb!s, kylan)ios i" 
ES fond% ir reglamentavimo 

• Nauj% finansini% priemoni% valdymas 

• ' PVF gr#$tan)i% l!"% panaudojimas 
nauj% priemoni% finansavimui 

• Galimas dubliavimasis su kitomis 
valstyb!s si(lomomis finansin!s 
pagalbos priemon!mis 

• Finansavimo priemoni% paklausa, 
susijusi su COVID-19 eiga ir 
ekonomikos atsigavimu 

• Veiklos reguliavimas kurtas greitai 
kintan)iomis COVID-19 s&lygomis, 
tad galimi poky)iai ateityje 

• Sunkiai prognozuojami PVF portfelio 
dydis ir pinig% srautai 
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• Galimyb! skatinti kapitalo rink& 

• Finansavimo paklausos augimas d!l 
besikei)ian)ios geopolitin!s 
pad!ties 

• NP' konsolidacijos metu efektyviai 
pasitelkti sukurt& modernios 
valdysenos VIVA veiklos model# ir 
i"naudoti sutelktas kompetencijas 
valstyb!s poreikiams u$tikrinti 

• PVF portfel# sudaro investicijos # 
#mones, veikian)ias pandemijos 
paveiktuose sektoriuose, kuri% 
atsigavimo laikotarpis n!ra $inomas 

• Besikei)ianti geopolitin! pad!tis 
neigiamai paveiks PVF portfel# 
sudaran)ias #mones 

• NP' konsolidacija ar u$sit*s*s 
neapibr!$tumas 

 

Rinkoje besiformuojanti stipri investicij& bei apyvartinio kapitalo 
finansavimo paklausa, kartu d!l konkurencijos bei kit& sisteminio pob'd)io 
veiksni& pasirei#kian$iomis kreditavimo s"var)omis s"lygoja rinkos tr'kum". 
VIVA, pasitelkusi savo stiprybes, turi puiki" prog" i#naudoti #i" galimyb( 
savo veiklos pl!trai, suteikti papildom& teigiam& impuls& finansavimo 
prieinamumui, kapitalo rinkos pl!trai, konkurencijos finans& sektoriuje 
didinimui bei tvariam realaus ekonomikos sektoriaus vystymuisi.  

Galim& vystymosi kryp$i& kontekste nemenku apribojimu (silpnybe) 
gali tapti veikla gana siaurame rinkos ir atvejo segmente, kuriame taikomos 
VIVA valdomos finansin!s priemon!s. Tai gali lemti l!tesn% rinkoje 
atsirandan$i& galimybi& panaudojim" bei nauj& rinkos ir valstyb!s 
ekonomikos tvarumui aktuali& finansini& priemoni& k'rim". Atsi)velgiant % tai, 
planuojamas atidus ir apgalvotas pl!tros % naujas veiklos sritis procesas. 
Galimos naujos finansin!s priemon!s gal!t& b'ti, bet neapsiriboti tvari& 
investicij& ir / ar pl!tros fondu, investavimu % alternatyvi& finansini& tarpinink& 
finansavim", investavimu % %mones, kurioms vystymo laikotarpiu reikalingas 
laikinas kapitalas (angl. bridge financing), sekiuritizacija. 

Ry#kus dabartin!s VIVA veiklos i##'kis – neapibr!)tumas d!l PVF 
portfel% sudaran$i& investicij& % %mones, veikian$i& pandemijos paveiktuose 
sektoriuose. J& atsigavimo laikotarpis n!ra tiksliai numatomas. Tai nat'raliai 
padidina PVF portfelio rizikingum". Savo ruo)tu, atliepiant #% i##'k%, 
sudaromas organizacijos rizik& valdymo planas ir skiriama pakankamai 
d!mesio kredito rizikos valdymo procesui. 

Atsakiusi % klausimus d!l VIVA vaidmens ilgesniu laikotarpiu, 
i#gryninusi s"veik" su kitomis pagalbos priemon!mis ir s!kmingais 
pavyzd)iais %rod)iusi veiklos aktualum" Lietuvos ekonomikai, VIVA siekia 
tapti aktyvia )aid!ja u)tikrinant Lietuvos ekonomikos tvarum" bei ilgalaik% 
augim" ir nori pasinaudoti i#vardytomis veiklos pl!tros galimyb!mis. 
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4. MISIJA, VIZIJA IR VERTYB!S 
 
 

VIVA, kaip ir kitoms Lietuvos NP*, keliami u)daviniai aktyviai veikti 
finans& rinkoje, s!kmingai investuoti % finansi#kai gyvybingus projektus, 
skatinti ilgalaik% finansi#kai gyvybing& projekt& finansavim", prisid!ti prie 
patikimos investicin!s aplinkos k'rimo ir skatinti valstyb!s ekonomin(, 
socialin( bei region& pl!tr". 

VIVA vizija nukreipta ne tiek % konkretaus verslo finansavim", bet % 
platesn% #i& sandori& poveik% vert!s grandin!s dalyviams bei kitoms 
veikian$ioms #alims, patirian$ioms neigiamus socialinius padarinius. Verslo, 
kuris siekia gauti finansavim", atitiktis #iam kriterijui naudojama kaip vienas 
i# aspekt& atliekant potenciali& sandori& vertinim" ir priimant sprendimus d!l 
finansavimo.  

Bendrov!s vertyb!s yra naudojamos kaip orientyrai siekiant sukurti 
tvar& VIVA vaidmen% Lietuvos finans& rinkoje bei ekonomikoje. Investuodama 
% sandorius, kuri& negali finansuoti privataus kapitalo finansin!s institucijos, 
VIVA sieks tapti inovatyvia rinkos dalyve, kurian$ia finansavimo %rankius ir 
sudaran$ia pirmuosius sandorius. Finansavimo procesui %sib!g!jus, suk'rus 
pakankamai precedent& ir %galinus privataus kapitalo finansines institucijas 
veikti, VIVA sieks persiorientuoti % kitus pl!tros prioritetus, susijusios su 
rinkos nepakankamumu.  
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Misija Vizija 

Teikdami finansavim" verslui 
aktyviname finans# ir kapitalo 
rinkas, skatiname ekonomikos 
augim". 

Investicijas verslui telkianti ir 
profesionaliai jas valdanti aktyvi 
finans# ir kapitalo rink# dalyv!, 
skatinanti j# efektyvum" ir 
ekonomikos tvarum". 

Vertyb!s 

Partneryst! 

Skatiname aktyv# ir $traukiant$ dialog" $mon!je, su klientais, rinkos dalyviais ir 
suinteresuotomis %alimis. Suprasdami unikalius j# poreikius bei l&kes'ius, 
sutelkiame srities ekspert# komand" ir pasi&lome ilgalaikius sprendimus verslo 
augimui ir finans# bei kapitalo rink# skatinimui.  

Tvarumas 

(mon!je gerbiame kiekvieno )mogaus i%skirtinum", esame toleranti%ki ir 
skatiname asmenybi# tobul!jim". Kryptingai siekiame ne tik atliepti verslo, 
investuotoj# ir valstyb!s finansinius l&kes'ius, bet ir prisid!ti prie darnaus %alies 
gerb&vio k&rimo ir tapti stipria atrama kuriant tvaresn* %alies ekonomik". 

Atsakomyb! 

Atsakingai, efektyviai ir skaidriai valdome mums patik!tus resursus. 
Pasitelkdami sukauptas )inias ir profesin* patirt$ ypating" d!mes$ skiriame 
rizik# valdymui. Vadovaudamiesi ger"ja rinkos praktika diegiame atskaiting" 
valdymo model$ ir nuolat tobuliname veiklos procesus.  

 
12 PAV. VIVA MISIJA, VIZIJA, VERTYB!S 
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5. STRATEGIN!S KRYPTYS,  
TIKSLAI IR J" MATAVIMO RODIKLIAI 
 
 

VIVA veiklos strategin!s kryptys sudaromos, %vertinus vidaus ir i#or!s 
aplinkos veiksni& analiz(, kuri padeda tikslingai orientuoti bendrov!s veikl" 
stiprybi& ir galimybi& i#naudojimui. Siekiant atliepti VIVA vertybes, misij" ir 
%gyvendinti vizij", 2022–2024 m. veikl" planuojam nukreipti trims 
strategin!ms kryptims pasiekti: teigiamas poveikis Lietuvos ekonomikai, 
VIVA veiklos tvarumas, teigiamas poveikis Lietuvos kapitalo rinkos 
formavimui. 

Pirmoji kryptis (teigiamas poveikis Lietuvos ekonomikai) atliepia VIVA 
misij" (teikdami finansavim" verslui aktyviname finans& ir kapitalo rinkas, 
skatiname ekonomikos augim"), tuo tarpu antroji (VIVA veiklos tvarumas) ir 
tre$ioji (teigiamas poveikis Lietuvos kapitalo rinkos formavimui) kryptys 
atliepia VIVA vizij" (investicijas verslui telkianti ir profesionaliai jas valdanti 
aktyvi finans& ir kapitalo rink& dalyv!, skatinanti j& efektyvum" ir ekonomikos 
tvarum"). 

12 LENTEL!. VIVA TIKSL# SISTEMA 
 

 Tikslas Rodiklis Komentaras 

Teigiamas 
poveikis 
Lietuvos 
ekonomikai 

 

Investicini% 
l!"% 
pritraukimas 

Pritraukta suma VIVA 
valdom% priemoni% 
finansavimui, mln. Eur 

Per ataskaitinius metus 
VIVA pritraukt% 
investicij% suma, mln. 
Eur 

Stambaus ir 
vidutinio 
verslo 
finansavimo 
tr(kumo 
u$pildymas 

Pagal sudarytas sutartis 
#sipareigota investuoti 
suma, mln. Eur 

Per ataskaitinius metus 
VIVA sudaryt% 
#sipareigojim% finansuoti 
suma, mln. Eur 

Investuota kapitalo 
suma, mln. Eur 

Per ataskaitinius metus 
VIVA fakti"kai i"mok!ta 
bendra finansavimo 
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 Tikslas Rodiklis Komentaras 

suma parei"k!jams, mln. 
Eur 

Valdomas turtas 
(likutis), mln. Eur 

Ataskaitini% met% 
pabaigoje VIVA 
valdomo turto balansin! 
vert!, mln. Eur 

Sutelkto finansavimo 
sandoriai, mln. Eur 

Per ataskaitinius metus 
VIVA sudaryt% sutelkto 
finansavimo sandori% 
suma, mln. Eur 

Sutelkto finansavimo 
sandoriai, suteikto 
finansavimo papildymas 
priva)iomis l!"omis, 
multiplikatorius 

Per ataskaitinius metus 
VIVA sudaryt% sutelkto 
finansavimo sandori% 
sumos ir suteikto 
finansavimo papildymo 
priva)iomis l!"omis 
santykis 

Teigiamas 
socioekono-
minis 
poveikis  

I"saugotos ir / ar 
sukurtos darbo vietos, 
vnt. 

Per ataskaitinius metus 
investicijas gavusi% 
#moni% darbuotoj% 
skai)iaus suma sutarties 
sudarymo dien& 

VIVA 
veiklos 
tvarumas 

 

Teigiama 
gr&$a PVF 
investuoto-
jams 

PVF grynasis pelnas 
padalintas i" PVF 
einam%j% met% turto 
vidurkio pagal 
audituotas ataskaitas 
(ROA) 

Ataskaitini% met% PVF 
grynasis pelnas 
padalintas i" PVF turto 
ketvirtinio vidurkio 

Efektyvi ir 
tvari 
valdysena 

VKC / SIPA valdysenos 
indeksas 

Ataskaitiniais metais 
VKC VIVA suteikto VV' 
gerosios valdysenos 
indekso reik"m! 

VIVA darbuotoj% 
pasitenkinimas, % 

Ataskaitini% met% 
darbuotoj% 
pasitenkinimo darbu 
VIVA vertinimo reik"m!, 
% 
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 Tikslas Rodiklis Komentaras 

Bendras rizik% rodikli% 
reik"mi% plano 
vykdymas, % 

Ataskaitini% met% 
pabaigoje rizik% registre 
#traukt% rizik% reik"mi% 
vidutinis toleruotin% 
limit% vir"ijimas atimtas 
i" 100% 

Teigiama 
gr&$a VIVA 
akcininkams 

Nuosavo kapitalo 
pelningumas (ROE), % 

Ataskaitini% met% 
grynojo pelno ir 
nuosavo kapitalo 
santykis, % 

Skatinimas 
klientus 
ma$inti 
gamtos tar"&, 
$alinti 
pramon*, 
naudoti ir 
gaminti 
atsinauji-
nan)ius 
i"teklius 

Klient% dalis, turinti 
patvirtintas tvarumo 
politikas, ESG tikslus 
arba matuojanti CO₂ 
emisijas, % 

Ataskaitini% met% 
klient%, turin)i% 
patvirtintas tvarumo 
politikas, ESG tikslus 
arba matuojan)i% CO₂ 
emisijas, skai)ius 
padalintas i" vis% VIVA 
valdom% finansini% 
priemoni% klient%, 
i"skyrus PVF klientus, 
skai)iaus, % 

Teigiamas 
poveikis 
Lietuvos 
kapitalo 
rinkos 
formavimui 

 

'moni% 
finansavimo 
sprendim% 
kapitalo 
rinkos 
priemon!mis 
skatinimas 

Suteiktas finansavimas 
kapitalo rinkos 
priemon!mis kaip dalis 
nuo viso suteikto 
finansavimo sumos, % 

Per ataskaitinius metus 
suteiktas finansavimas 
kapitalo rinkos 
priemon!mis kaip dalis 
nuo viso suteikto 
finansavimo sumos, % 

Fondo 
investicij% 
realizavimas 
(i"!jimai) 
kapitalo 
rinkoje 

'vykdyti obligacij% ar 
akcij% perleidimo 
sandoriai kapitalo 
rinkoje kaip dalis nuo 
valdom% investicij% 
dyd$io, % 

Per ataskaitinius metus 
#vykdyti obligacij% ar 
akcij% perleidimo 
sandori% kapitalo rinkoje 
suma kaip dalis nuo 
valdom% investicij% 
dyd$io, % 
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Bendrov!s veiklos tikslai bus %gyvendinami pagal tris strategines 
kryptis:  

- Teigiamo poveikio Lietuvos ekonomikai strategin! kryptis: 
orientuotis ne tik % konkret& finansavimo sandor% ir verslo 
parametrus, bet ir % finansavim" gaunan$io verslo poveik% 
platesnei ekonomikai. Verslai, kuri& i#saugojimas tur!s didesn% 
poveik% i#saugom& darbo viet& po)i'riu, yra prioretizuojami 
sprendim& pri!mimo procese, tokiu b'du %gyvendinant #% tiksl". 
Vykdant investicijas, prioritetas bus teikiamas verslams, 
pl!tojantiems reik#mingas inovacijas ir investuojantiems % veiklos 
)alinim" bei skaitmeninim". 

- Veiklos tvarumo kryptis rei#kia, kad VIVA veikla turi b'ti 
nenuostolinga, privalo b'ti u)tikrinti tvar's valdom& finansini& 
priemoni& kokyb!s parametrai. Ilgalaikis VIVA funkcionavimas ir 
kokybi#kas strateginis valdymas bus u)tikrinamas laikantis geros 
valdysenos principo ir palaikant glaudaus bendradarbiavimo su 
steb!toj& taryba bei valdyba proces". Taip pat %mon!je bus 
u)tikrinama darbuotoj& %vairov!, lygiaverti#kumas ir skatinama 
toleranti#ka bendradarbiavimo kult'ra. Tiek %mon!s viduje, tiek su 
klientais ar suinteresuotomis #alimis bus skatinamos iniciatyvos, 
prisidedan$ios prie teigiam& socioekonomini& ir aplinkosaugos 
poky$i&.  

- Teigiamas poveikis Lietuvos kapitalo rinkos formavimui 
kryptimi siekiama orientuojantis % obligacijas, mi#rius 
instrumentus bei ilgainiui % sandorius su nuosavu kapitalu, 
paskolas laikant tik papildomu instrumentu. VIVA sieks platinti 
tiesiogiai nupirktas vertybini& popieri& emisijas antrin!je rinkoje 
ir pritraukti % rink" nauj& investuotoj&, taip pat patariamuoju 
principu prisid!ti prie kapitalo rinkos formavimosi proces&. 

Pagal Bendrov!s %status ir veiklos principus VIVA tikslas n!ra pelno 
maksimizavimas. VIVA savo veikl" orientuoja % teigiamo poveikio Lietuvos 
ekonomikai k'rim", tvarios veiklos rutuliojim" ir teigiam" poveik% #alies 
kapitalo rinkos formavimui. 

Sekan$ioje lentel!je pateikiami tikslai VIVA veiklai bendrai PVF ir 
nauj& priemoni& apimtyje.
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13 LENTEL!. 2022–2024 M. VIVA TIKSLAI IR VEIKLOS RODIKLIAI 
      Planin!s reik"m!s pagal metus 

Strategin!s 
kryptys 

Strateginiai tikslai Rodiklis 2022 2023 2024 

1. Teigiamas 
poveikis 
Lietuvos 
ekonomikai 

1.1. Investicini# l!"# pritraukimas Pritraukta suma VIVA valdom# priemoni# finansavimui, 
mln. Eur 

115 100 150 

1.2 Stambaus ir vidutinio verslo 
finansavimo tr$kumo u%pildymas 

Pagal sudarytas sutartis &sipareigota investuoti suma, 
mln. Eur 

75 100 125 

Investuota kapitalo suma, mln. Eur 139 95 120 

Valdomas turtas (likutis), mln. Eur 250 275 300 

Sutelkto finansavimo sandoriai, mln. Eur 30 35 40 

Sutelkto finansavimo sandoriai, suteikto finansavimo 
papildymas priva'iomis l!"omis, multiplikatorius 

1:3 1:3 1:3 

1.3 Teigiamas socioekonominis 
poveikis  

I"saugotos ir / ar sukurtos darbo vietos, vnt. 1 250 1 250 1 250 

2. VIVA 
Veiklos 
Tvarumas 

2.1 Teigiama gr(%a PVF 
investuotojams 

PVF grynasis pelnas padalintas i" PVF einam#j# met# 
turto vidurkio pagal audituotas ataskaitas (ROA), % 

> fiksuota 
hurdle rate 

gr(%a 3 

> fiksuota 
hurdle rate 

gr(%a 

> fiksuota 
hurdle rate 

gr(%a 

2.2 Efektyvi ir tvari valdysena 

VKC / SIPA valdysenos indeksas A A A+ 

VIVA darbuotoj# pasitenkinimas, % 
70% arba 
atitikmuo 

70% arba 
atitikmuo 

70% arba 
atitikmuo 

Bendras rizik# rodikli# reik"mi# plano vykdymas, % )90% )90% )90% 

2.3. Teigiama gr(%a VIVA 
akcininkams Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), % )0% )0% )0% 

2.4. Skatinimas klientus ma%inti 
gamtos tar"(, %alinti pramon*, 
naudoti ir gaminti atsinaujinan'ius 
i"teklius 

Klient# dalis, turinti patvirtintas tvarumo politikas, ESG 
tikslus arba matuojanti CO₂ emisijas, % (taikoma tik 
nauj# priemoni# sandoriams, ne&traukiant PVF) 

15% 20% 25% 

3. Teigiamas 
poveikis 
Lietuvos 
kapitalo 
rinkos 
formavimui 

3.1 +moni# finansavimo sprendim# 
kapitalo rinkos priemon!mis 
skatinimas 

Suteiktas finansavimas kapitalo rinkos priemon!mis 
kaip dalis nuo viso suteikto finansavimo sumos, % 

60% 60% 60% 

3.2. Fondo investicij# realizavimas 
(i"!jimai) kapitalo rinkoje 

+vykdyti obligacij# ar akcij# perleidimo sandoriai 
kapitalo rinkoje kaip dalis nuo valdom# investicij# 
dyd%io, % 

5% 5% 5% 

 
3 Pagal minimalaus pelningumo koeficient!, atitinkant" ICE BOFA BB euro didelio pajamingumo indeks! (HE10) pagal l#$% investavimo " fond! datas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 
inovacij% ministro bei Lietuvos Respublikos finans% ministro "sakymu Nr. 4-837/1K-319 „D#l priemon#s „Pagalbos verslui fondas“ veiklos apra$o patvirtinimo“ 
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6. !GYVENDINIMO GAIR"S 
(U#DAVINIAI) 
 
 

Kiekvienam strateginiam tikslui pasiekti suformuoti strateginiai 
u!daviniai, pad"siantys kryptingai siekti VIVA u!sibr"!t# rezultat#. Lentel"je 
!emiau pateikti numatyti u!daviniai. 

14 LENTEL!. VEIKLOS KRYPTYS, TIKSLAI IR U"DAVINIAI 
 

Strategin!s 
kryptys 

Strateginiai tikslai U"daviniai 

1. Teigiamas 
poveikis 
Lietuvos 
ekonomikai 

1.1. Investicini# l!$# 
pritraukimas 

U1. U"sitikrinti valdom# finansini# 
priemoni# finansavim%, atitinkant& 
kainodaroje numatyt# pal'kan# norm# 
r!"& 
U2. U"tikrinti pakankam% valdom# 
finansini# priemoni# finansavim% 

1.2 Stambaus ir vidutinio 
verslo finansavimo tr'kumo 
u"pildymas 

U3. Laiku &vertinti preliminarias ir 
galutines parai$kas 
U4. U"sitikrinti pakankam% naujai gaut# 
parai$k# finansuoti sraut% 
U5. Atitiktis teis!s aktams 
U6. Auk$tos portfel& sudaran(i# rinkos 
sektori# koncentracijos prevencija 

1.3 Teigiamas 
socioekonominis poveikis 

2. VIVA 
veiklos 
tvarumas 

2.1 Teigiama gr%"a PVF 
investuotojams 

U7. U"tikrinti, kad VIVA valdom# 
finansini# priemoni# rezultatai atitikt# 
i$kelt% kredito rizikos apetit% 
U8. V!luojan(i# mok!jim# valdymas 

2.2 Efektyvi ir tvari valdysena 

U9.U"tikrinti darbuotoj# &vairov) 
U10. U"tikrinti nediskriminuojant& atlyg& 
U11. U"tikrinti darbuotoj# 
pakei(iamum% 
U12. Interes# ir korupcijos rizikos 
prevencija 

2.3. Teigiama gr%"a VIVA 
akcininkams 

U13. VIVA finansinio stabilumo 
i$laikymas 
U14. Nuostoli# d!l "mogi$kosios 
klaidos ir kit# incident# prevencija 
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2.4. Skatinimas klientus 
ma"inti gamtos tar$%, "alinti 
pramon), naudoti ir gaminti 
atsinaujinan(ius i$teklius 

U4. U"sitikrinti pakankam% naujai gaut# 
parai$k# sraut% 
U15. Laiku surinkti klient# kas ketvirt& 
teikiam% informacij% d!l sutartini# 
s%lyg# vykdymo 

3. Teigiamas 
poveikis 
Lietuvos 
kapitalo 
rinkos 
formavimui 

3.1 *moni# finansavimo 
sprendim# kapitalo rinkos 
priemon!mis skatinimas 

U16. Suformuoti ir &gyvendinti  
pl!tros strategij% 
U17. VIVA valdom# finansini# priemoni# 
skai(iaus didinimas 
U18. Padidinti antrin!je rinkoje 
prieinam# produkt# pasirinkim% 
U19. U"sitikrinti pakankam% galim# 
perleisti sandori# dal& PVF portfelyje 

3.2 Fondo investicij# 
realizavimas (i$!jimai) kapitalo 
rinkoje 

 
15 LENTEL!. U"DAVINI# S$RA%AS 
 

U!davinys Rodiklis Planin" reik#m" 
ataskaitiniams 
metams 

Atsakinga funkcija 

2022 2023 2024 

U1. U"sitikrinti 
valdom# 
finansini# 
priemoni# 
finansavim%, 
atitinkant& 
kainodaroje 
numatyt# 
pal'kan# 
norm# r!"& 

ICE BofA BB 
Euro High 
Yield Index 
(HE10) 
indekso 
reik$m!, % 

<2,2% 
Finans# valdymo 
departamentas 

U2. U"tikrinti 
pakankam% 
valdom# 
finansini# 
priemoni# 
finansavim% 

Per sekan(ias 
30 d. 
planuojam# 
i$mok# ir 
finansini# 
priemoni# 
fond# banko 
s%skaitos 
liku(io 
santykis 

>1,2 Finans# valdymo 
departamentas 

U3. Laiku 
&vertinti 
preliminarias ir 
galutines 
parai$kas 
 

Laiku &vertint# 
preliminari# ir 
galutini# 
parai$k# dalis, 
% 

>95% Investicij# valdymo 
departamentas 
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U!davinys Rodiklis Planin" reik#m" 
ataskaitiniams 
metams 

Atsakinga funkcija 

2022 2023 2024 

U4. U"sitikrinti 
pakankam% 
naujai gaut# 
parai$k# 
finansuoti 
sraut% 

Naujai gaut# 
parai$k# 
vert!s m!n. 
vidurkis, mln. 
Eur 

20 25 30 Investicij# valdymo 
departamentas 

U5. Atitiktis 
teis!s aktams 
 

Reik$ming# 
incident# 
skai(ius, vnt. 

<0 
Teis!s ir 
administracijos 
departamentas 

U6. Auk$tos 
portfel& 
sudaran(i# 
rinkos sektori# 
koncentracijos 
prevencija 

Did"iausi% 
portfelio dal& 
sudaran(io 
rinkos 
sektoriaus 
dalis, % 

40% 35% 30% 
Investicij# valdymo 
departamentas  

U7. U"tikrinti, 
kad VIVA 
valdom# 
finansini# 
priemoni# 
rezultatai 
atitikt# i$kelt% 
kredito rizikos 
apetit% 

VIVA valdom# 
finansini# 
priemoni# 
nura$yt# 
investicij# ir 
gr%"os dalis, 
% 

<10% Investicij# valdymo 
departamentas  

U8. 
V!luojan(i# 
mok!jim# 
valdymas 

Vir$ 30 d. 
v!luojan(i# 
gr%"inti 
mok!jim# 
dalis 
portfelyje, % 

<15% 
Investicij# valdymo 
departamentas  

U9.U"tikrinti 
darbuotoj# 
&vairov) 
 

Vienos lyties 
darbuotoj# 
skai(iaus ir 
vis# 
darbuotoj# 
skai(iaus 
santykis, % 

<70 <65 <60 
Teis!s ir 
administracijos 
departamentas 
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U!davinys Rodiklis Planin" reik#m" 
ataskaitiniams 
metams 

Atsakinga funkcija 

2022 2023 2024 

U10. U"tikrinti 
nediskriminuoj
ant& atlyg& 
 

Vidutinio 
atlygio 
skirtumas tarp 
skirting# ly(i#, 
% 

<20 <15 <10 
Generalinis 
direktorius  

U11. U"tikrinti 
darbuotoj# 
pakei(iamum% 
 

Metinis 
darbuotoj# 
kaitos 
koeficientas, 
% 

20 15 10 Generalinis 
direktorius 

U12. Interes# ir 
korupcijos 
rizikos 
prevencija 

Incident# 
skai(ius, vnt.  

 

0 
Teis!s ir 
administracijos 
departamentas 

U13. VIVA 
finansinio 
stabilumo 
i$laikymas 

VIVA 
trumpalaikio 
turto ir 
trumpalaik!s 
skolos 
santykis 

>1,3  
Finans# valdymo 
departamentas 

U14. Nuostoli# 
d!l 
"mogi$kosios 
klaidos ir kit# 
incident# 
valdymas 

VIVA d!l 
"mogi$kosios 
klaidos patirt# 
nuostoli# 
dalis, vir$ijanti 
numatyt% 
rezerv%, % 

0% 
Investicij# valdymo 
departamentas 

U15. Laiku 
surinkti klient# 
kas ketvirt& 
teikiam% 
informacij% d!l 
sutartini# 
s%lyg# 
vykdymo 

Klient# dalis, 
daugiau nei 15 
d. v!luojanti 
pateikti 
finansines 
ataskaitas ir 
patvirtinim% 
d!l finansini# 
ir kit# s%lyg# 
vykdymo 

15% 
Investicij# valdymo 
departamentas 
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U!davinys Rodiklis Planin" reik#m" 
ataskaitiniams 
metams 

Atsakinga funkcija 

2022 2023 2024 

U16. 
Suformuoti ir 
&gyvendinti  
pl!tros 
strategij% 

VIVA pl!tros 
strategijos 
vykdymas, % 

70% 80% 90% Pl!tros vadovas 

U17. VIVA 
valdom# 
finansini# 
priemoni# 
skai(iaus 
didinimas 

VIVA valdom# 
finansini# 
priemoni# 
metinis 
prieaugis, vnt. 

+1 Pl!tros vadovas 

U18. Padidinti 
antrin!je 
rinkoje 
prieinam# 
produkt# 
pasirinkim% 

*vykdyti 
obligacij# ar 
akcij# 
perleidimo 
sandoriai 
kapitalo 
rinkoje, vnt. 

2 3 5 
Investicij# valdymo 
departamentas 

U19. 
U"sitikrinti 
pakankam% 
galim# 
perleisti 
sandori# dal& 
PVF portfelyje 

Galim# 
perleisti 
sandori# dalis 
portfelyje, % 

50% 60% 70% 
Investicij# valdymo 
departamentas 
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7. VIVA PL"TROS GALIMYB"S 
 
 

VIVA, veikdama kaip NP$, siekia finansuoti bei skatinti tvari% pl"tr% 
srityse, kuriose finansavimas rinkos s%lygomis yra nepakankamas. 
Bendraudami su potencialiais parei&k"jais, mes identifikavome daugyb' 
finans# rink# ir verslo problem#, kurioms spr'sti reikia sistemini# poky(i#. 
Papildomai VIVA komanda )sitrauk" ) tarpinstitucin' diskusij% apie 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fond% bei priemones, 
reikalingas &io fondo l"&oms investuoti ir paskirstyti Lietuvoje.  

Pagrindiniai Lietuvos ekonomikos i&&*kiai, kuriuos mes matome &iuo 
metu:  

- Lietuvos verslui prieinama ma!iau finansinio kapitalo nei 
konkurentams kitose &alyse, tad kyla gr"sm" u!strigti vidutini# 
pajam# zonoje. 

- Didesni nei gal"t# b*ti infrastrukt*rini# projekt# finansavimo 
ka&tai. 

- Bank# sektorius – konservatyvus, ma!"ja paskol# portfelis, labai 
didel" bank# sektoriaus koncentracija. 

- Valstyb"s pagalbos priemoni# stoka didel"ms )mon"ms.  

- Atsilieka inovacijos. 

- +alios ekonomikos skatinimas, CO₂ ma!inimas. 

- Kapitalo rinka nei&sivys(iusi: 

• dominuoja bankinis finansavimas; 

• investuotojai neturi patraukli# investavimo galimybi#, 
ind"liai bankuose auga. 

- Finansinio tarpininkavimo sektorius neu!tikrina verslo 
finansavimo poreiki# ekonomini# nuosmuki# metu. 
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Finansavimo s%var!os, pasirei&kian(ios didel"ms )mon"ms: 

Ribotas finansavimo teik"j# ratas, ma!a konkurencija bankiniame 
sektoriuje. Tik 4-5 i& 16 Lietuvoje veikian(i# bank# ir u!sienio bank# filial# 
gali suteikti paskolas vir&ijan(ias 10 mln. Eur (kapitalo dydis bei dideli# 
pozicij# limtas). Pamin"tina, kad ma!iausiai aktyvaus &iame segmente – 
,iauli# banko – dideli# )moni# kreditavimo apimtys (111,5 mln. Eur) tesudaro 
6,8% to paties banko viso paskol# portfelio. Tai s%lygoja ribot% pasirinkim% 
)mon"ms bei sustiprina finansuotojo derybin' pozicij%. Atkreiptinas 
d"mesys, kad ECB skelbiamas nefinansinio sektoriaus )moni# skolinimosi 
s%naud# jungtinis rodiklis (angl. composite cost of borrowing indicator) 
Lietuvoje paskutiniu metu siekia 2,73% ir sistemingai vir&ija analogi&k% euro 
zonos rodikl) (1,42%). Tik keturi# euro zonos &ali# – Graikijos, Kipro, Maltos ir 
Latvijos – &ie rodikliai yra didesni nei Lietuvoje. Tai taip pat gali b*ti vienas i& 
!emos konkurencijos po!ymi# Lietuvos didesni# sandori# kreditavimo 
rinkoje. 

Konservatyvus bank# po!i*ris ) u!stat%. Da!niausiai, net 
kredituojant dideles )mones, bank# kreditavimas siejamas su tinkamu 
u!statu, o i&imtys taikomos tik valstyb"s valdomoms, )mon"ms-
monopolinink"ms, arba ypa( auk&t% skolinimo reiting% turintiems 
subjektams. Tinkamo u!stato tarpe dominuoja nekilnojamas turtas, o kitos 
turto r*&ys yra vertinamos nepalankiai arba apskritai n"ra priimtinos. Tai 
apriboja )moni# skolinimosi galimybes, ypa( finansuoti investicijas skirtas 
technologiniam atsinaujinimui, specifin"s )rangos )sigijimui. Dar didesnes 
s%var!as &iuo po!i*riu patiria „liekno balanso“ (pavyzd!iui paslaug#, IT 
sektorius) arba ilg% apyvartos cikl% turin(ios )mon"s (reik&minga nebaigtos 
gamybos, med!iag# ir !aliav# dalis balansuose). 23% Lietuvos )moni# 
nurodo, kad nepakankamas u!statas/garantija yra pagrindin" kli*tis gauti 
reikiam% finansavim%, kai tuo tarpu ES vidurkis &iuo po!i*riu yra bene 2 kartus 
ma!esnis (13%); taip pat pagal &) rodikl) Lietuva u!ima paskutin' viet% ES 
&ali# tarpe. 

Auk&tos nuosavo kapitalo dalies reikalavimas. Tam tikrais atvejais 
nuosavo kapitalo reikalavimas gali b*ti ekonomi&kai nepagr)stas, suteikiantis 
neproporcing% apsaug% kreditoriui. Tai neretai taikoma plynojo lauko 
investavimo sandoriuose, investicijoms, kuri# technologin"s rizikos 
skolininkui n"ra pa!)stamos. Auk&tesn"s nuosavo kapitalo dalies 
reikalavimas didina investicijos finansavimo ka&tus, kurie tam tikrais atvejais 
gali s%lygoti neigiam% investicijos rentabilum%. Be to, dideliuose sandoriuose 
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papildomo laisvo nuosavo kapitalo mobilizavimas )monei gali u!trukti laike ar 
kelti kit# keblum#, ypa( turint omenyje menkai i&vystyt% kapitalo rink%. 

Nepalank*s skolinimo terminai. Bank# taikomas tipinis 3-7 met# 
skolinimo laikotarpis )monei gali kelti refinansavimo rizikas ir d"l to atrodyti 
nepatrauklus, ypa( ilgesnio atsipirkimo investiciniuose projektuose. NP$ 
nuolatin"s skolinimo galimyb"s, tame tarpe dalyvavimas kapitalo rinkos 
sandoriuose gal"t# ma!inti &i% rizik% )mon"ms. 

$mon"s kapitalo strukt*ros ypatumai. $mon"s skolos ir nuosavo 
kapitalo santykis bei skolos aptarnavimo rodiklio bei laisv# pinig# sraut# 
santykis yra pamatiniai finansin"s b*kl"s bei geb"jimo vykdyti skolinius 
)sipareigojimus rodikliai priimant sprendimus d"l finansavimo suteikimo. 
Intensyvi )mon"s pl"tra, technologinio atnaujinimo poreikiai gali s%lygoti 
laikin% laisvo pinig# srauto susilpn"jim% bei auk&t% pritrauktino kapitalo 
reikm'. Konservatyvus bank# po!i*ris bei ribotos (apimtimi ir laike) ir/arba 
bangios nuosavo kapitalo pritraukimo galimyb"s gali lemti neoptimalius 
investavimo sprendimus (dalinis projekto )gyvendinimas, ma!iau prana&i# 
technologij#/)rengim# naudotos )rangos )sigijimas), &i# investicij# atid"jim%. 
Apribotos finansuotoj# konkurencijos s%lygomis &ios s%var!os tik dar labiau 
sustipr"ja. 

Auk&ti finansuotojo pakeitimo ka&tai (angl. switching cost). 
Finansuotojo pakeitimas arba nauj# pritraukimas da!nai yra apsunkintas 
suteikto finansavimo s%lygi&kumo. Esamo finansavimo nutraukimas gali b*ti 
finansi&kai nepatrauklus. Taip pat skolinimo s%lygos gali numatyti per daug 
grie!tas i&lygas d"l esamo kreditoriaus sutikimo, u!stato efektyvesnio 
panaudojimo ir pan. ,ie veiksniai tik dar labiau sustipr"ja, jeigu kalbama apie 
kito tiesiogiai konkuruojan(io finansuotojo prisitraukim%. Pastarieji 
konkuravimo aspektai yra !ymiai lengviau ir palankiau sprend!iami 
finansavime dalyvaujant NP$. 

Grie!tos papildomos skolinimo s%lygos, )mon"s veiklos 
apribojimai (angl. covenants). Finansavimo sutartys numato vis% eil' 
papildom# s%lyg#, kuri# privalo laikytis skolininkas. Nors tai yra svarbus 
instrumentas u!tikrinant skolini# )sipareigojim# tinkam% vykdym%, ribotos 
konkurencijos s%lygomis &ie reikalavimai gali b*ti neproporcingi, suteikiantys 
i&skirtin' kreditoriaus interes# apsaug%. NP$ dalyvavimas finansavime gali 
palengvinti papildom# skolinimo reikalavim# na&t%, atsisakyti nevisi&kai 
pagr)sto ekonomin"s veiklos var!ymo, u!tikrinti s%!iningesn) rizikos 
pasidalijim%. 
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Esam# limit# u!pildymas. Kreditavimo apribojimas gali pasireik&ti 
d"l banko esam# limit#, taikom# tiek )monei individuliai, tiek tam tikram 
ekonomin"s veiklos sektoriui, ar koncentracijos jame u!pildymas. Nedidelis 
bank# skai(ius, ribotos galimyb"s apdrausti/perleisti &ias pozicijas, jau 
min"tas papildomo finansuotojo pritraukimo apsunkinimas s%lygoja 
atsirandan(ias kreditavimo s%var!as (jos tam tikru mastu tam tikrais 
laikotarpiais Lietuvoje pasirei&kia pavyzd!iui transporto, energetikos, 
nekilnojamo turto, prekybos, net savivaldybi# sektoriuose). NP$ dalyvavimas 
gali suteikti post*m) potencialiems investicij# finansavimo sandoriams tiek 
suteikiant perfinansavimo galimyb', tiek tiesiogiai arba per sindikuot% 
transakcij% suteikiant tr*kstam% finansavim%. 

Nei&vystyta skolos finansini# priemoni# kapitalo rinka. Alternatyva 
bankiniam skolinimui – obligacij# rinka – Lietuvoje nei&vystyta. Tik 7 Lietuvos 
ne finans# ir ne nekilnojamo turto sektoriaus )mon"s yra registravusios 
obligacij# emisijas Nasdaq bir!oje (oficialus ir First North s%ra&ai). O 
nefinansini# )moni# )sipareigojim# strukt*roje )sipareigojimai u! i&leistus 
skolos vertybinius popierius tesudaro 2,5% &alies BVP (2019), kai ES 
analogi&kas rodiklis siekia 11,9%. Atmetus dviej# ypa( dideli# emitent# 
(Ignitis, Maxima) obligacijas, bendra &alies )moni# i&leist# obligacij# suma yra 
dar ma!esn" – apie 300 mln. Eur, kas sudaryt# apie 0,6% BVP. 

Institucini# investuotoj# stoka kapitalo rinkoje, informacijos 
asimetrija. Koncentracija finans# sektoriuje pasirei&kia ir tarp fond# 
valdytoj#. ,alies investicin"s bankininkyst"s atstovai pa!ymi, kad rinkoje yra 
viso labo keli fondai, nuolat pasiruo&' investuoti ) platinam# nereitinguot# 
)moni# obligacijas. Didel' )tak% tvarios paklausos sutelkimui daro 
informacijos asimetrija, neapibr"!tumas d"l rizikos vertinimo. Tai i&virsta ) 
auk&t% priva(i# investuotoj# reikalaujam% gr%!%, kas da!nu atveju atbaido 
emitentus. ,ias paklausos/pasi*los „!irkles“ )veikti gal"t# pad"ti NP$, 
profesionaliai )vertinantis rinkoje atsirandan(ius sandorius bei dalyvaudamas 
juose, tuo atlikdamas signalin' bei investicij# pasi*l% telkian(i% funkcij%. 

Auk&(iau pamin"t# finansavimo s%var!# bei j# prie!as(i# analiz" 
gal"t# b*ti pl"tojama. Visgi ir &is s%ra&as yra pakankamas nusakyti 
pagrindinius rinkos netobulumo bei tr*kumo bruo!us, pagr)sti objektyv# 
skatinamojo finansavimo poreik). Lietuvos atveju &is klausimas aktualus dar 
ir tuo, kad vertinant nefinansinio sektoriaus finansinius )sipareigojimus 
(paskolos ir skolos vertybiniai popieriai) su BVP, pagal &) rodikl) Lietuva 
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(rodiklio reik&m" 32,1% (2019)) ES &ali# tarpe u!ima paskutin' viet% (ES 
vidurkis 77,5%). 

Nors finansavimo s%var!os d"l objektyvi# prie!as(i# yra labiau 
b*dingos SVV, ta(iau jos pasirei&kia ir didel"ms )mon"ms. Lietuvos banko 
2020 m. )moni# apklausoje tik 29 % dalyvi# nurod", kad skolinimo priemoni# 
netr*ksta (tiesa, 26% )moni# ) klausim% neatsak"). Kitos )mon"s teig", kad 
tr*ksta valstyb"s pagalbos form# (apie 27% respondent#), priemoni# 
apyvartin"ms l"&oms ar informacijos kaip naudotis esamomis priemon"mis. 
Nors da!niausiai SVV )mon"s nuog%stauja d"l finansavimo prieinamumo, 
analogi&kos 2019 m. apklausos duomenimis, alternatyvaus finansavimo 
stok% nurodo 22% dideli# )moni#; labai pana&us rodiklis (25%) stebimas ir 
tarp vidutini# )moni#. Kartu did!iausi% poreik) didinti skolinimosi apimt) 2020 
m. apklausoje nurodo didel"s )mon"s – 23% respondent# (vidutini# )moni# 
tarpe toki# – 15%). Dar vienas finansavimo s%var!# rodiklis – atmestos 
kreditavimo parai&kos. Nors 2020 m. dideli# )moni# kategorijoje &io rodiklio 
&oktel"jimas iki 20% (tiek procent# respondent# nurodo, kad kredito )staigos 
nepatenkino finansavimo pra&ymo) i& dalies sietinas su pandemijos situacija, 
ta(iau pana&us dideli# )moni# atmest# parai&k# dalis buvo stebima ir 2015 
bei 2018 m. Taip pat pamin"tina, kad apie 45-50% )moni#, kaip vien% i& 
nesiskolinimo prie!as(i# reguliariai &iose apklausose pa!ymi per didel' 
si*lom% skolinimosi kain%. 

Ekonominio neapibr"!tumo s%lygomis finansavimo s%var!os 
pasirei&kia ry&kiau, ta(iau v"lgi – jos neaplenkia dideli# )moni#. ECB 
ketvirtini# bank# skolinimo apklaus# duomenys rodo, kad pandemijos 
laikotarpiu bank# taikomos skolinimo s%lyg# grie!tinimas, skolinimosi 
poreikio augimas dideli# )moni# kategorijoje buvo labai pana&us ) SVV )moni# 
analogi&kus rodiklius. Pavyzd!iui, 2020 m. II bei III ketv. skolinimo s%lygas 
SVV )mon"ms sugrie!tino atitinkamai 27% bei 20%, didel"ms )mon"ms – 
atitinkamai 28% bei 16% apklausoje dalyvavusi# bank#. Bendros 
ekonomin"s b*kl"s suprast"jim%, kaip svarb# veiksn) tur"jus) neigiam% )tak% 
SVV rizikos vertinimui ir skolinimo s%lyg# grie!tinimui 2020 m. II ketv. nurod" 
– 36%, 2020 m. III ketv. – 37% apklausoje dalyvavusi# bank#; dideli# )moni# 
kategorijoje &ie rodikliai buvo atitinkamai 36% ir 25%. Dar artimesn"s 
tendencijos buvo stebimos specifin"s )mon"s veiklos arba ekonomin"s 
veiklos r*&ies )takos rizikos neigiamo vertinimo i&augimui: SVV )mon"ms &io 
rodiklio svarb% 2020 m. II ir III ketv. nurod" atitinkamai 37% ir 31%; didel"ms 
)mon"ms – 40% ir 28% apklausoje dalyvavusi# bank#. Galiausiai, &ios ECB 
apklausos duomenys rodo, kad kreditavimo paklausos i&augim% bankai kone 
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vienodais mastais steb"jo ir SVV, ir dideli# )moni# segmente: SVV – 77%, 
33%, 18%, 13%; did"l"s )mon"s – 70%, 26%, 13%, 15% (2020 II-IV ketv. ir 
2021 I ketv. duomenys). Lietuvos atveju, kreditavimo standart# grie!tinimas 
prakti&kai visais 2020 m. ketvir(iais buvo pla(iau taikomas didel"ms 
)mon"ms (retrospektyvinis rodiklis: -63%,-63%, -14%, 0%; perspektyvinis 
rodiklis: -43%, -14%, -29%, -13%) nei SVV (retrospektyvinis rodiklis: -56%, -
44%, 0%, 0%; perspektyvinis rodiklis: -13%, 13%, -13%, 11%). Taip pat apie 
50% dideli# )moni# 2020 m. apklausoje nurod", kad joms finansavimas yra 
visi&kai arba i& dalies apribotas. $domu tai, kad &is rodiklis buvo prakti&kai 
analogi&kas ma!# bei vidutini# )moni# tarpe. Pa!ym"tina, kad net palankiais 
laikotarpiais (pvz. 2017-2018 m.), finansavimo apribojimo rodiklis dideli# 
)moni# tarpe svyruoja 20-35% intervale. 

Prie!astys d"l kuri# reik"t# skatinti didesni# )moni#/didesni# 
sandori# investicijas: 

,alies bendras investicij# lygis n"ra auk&tas. Investicijos Lietuvos 
BVP strukt*roje per paskutinius 5 metus sudar" apie 21%. Pagal &) rodikl) 
Lietuva u!"m" 16-t% viet% ES, ir &iek tiek atsiliko nuo ES vidurkio. Min"to 
investicij# lygio nepakanka greitesnei &alies ekonominei konvergencijai su 
i&sivys(iusiomis Vakar# Europos &alimis pasiekti. Dar daugiau Lietuva 
atsilieka nuo toki# &ali# kaip Kinija, Piet# Kor"ja, JAV, Singap*ras, ar pan. Be 
viso to, vertinant investicij# pob*d), Lietuvos investicij# strukt*roje 
dominuoja ma!esn) produktyvum% lemian(ios investicijos (investicijos ) 
pastatus ir statinius, transporto priemones). Investicijos ) kitas ma&inas ir 
)renginius visoje bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo strukt*roje 
tradici&kai u!ima ma!esn) svor): Lietuvoje &i dalis 2016-2020 m. vidutini&kai 
siek" 15,8%, kai tuo tarpu visoje ES – 18,2%. 

Dideli# )moni# dalis bendroje materialini# investicij# strukt*roje 
yra auk&tas. Beveik tre(dal) vis# materialini# investicij# Lietuvoje atlieka 
didel"s )mon"s. Stambaus masto investicijos ) produktyvum% didinant) turt% 
leid!ia kelti ne tik )mon"s, bet ir &alies tarptautin) konkurencingum%. Su tuo 
susij' ir investicijos ) nematerial#j) turt% bei !mogi&k%j) kapital%. 2019 m. 
duomenimis, )moni#, kuriose dirbo 250-999 darbuotoj# vidutinis darbo 
u!mokestis buvo daugiau nei 10% didesnis nei &alies vidurkis. Bendru atveju 
didel"s )mon"s investuoja daugiau. Tod"l didel"s )mon"s yra labai svarbus 
nacionalinio kapitalo formavimosi variklis.  

Didel"s )mon"s daugiau investuoja ) priemones susijusias su 
technologine pa!anga bei moksliniais tyrimais. 2015-2019 m. laikotarpiu 



STRATEGINIS 2022-2024 MET! VEIKLOS PLANAS 

61 
 

apie 50 dideli# )moni# investicijos ) mokslinius tyrimus ir eksperimentin' 
pl"tr% (MTEP) sudar" beveik ketvirtadal) verslo )moni# MTEP skirtos sumos. 
Nors tokia dalis n"ra didel", palyginti su OECD &ali# egzistuojan(ia statistika 
(SVV sudaro tik 35% vis# MTEP), vis tik reikia )vertinti ir MTEP finansavimo 
&altin). Statistiniai duomenys rodo, kad 2019 m. i& Lietuvos verslo sektoriuje 
208 mln. Eur investuot# ) MTEP apie 143 mln. Eur sudar" pa(i# &alies verslo 
)moni# l"&os, o likusi dalis buvo finansuota i& kit# &altini#, kuri# beveik 50 
mln. sudar" ES paramos ir valstyb"s biud!eto l"&os. ,ios finansin"s 
galimyb"s didesne dalimi skatina smulkaus ir vidutinio verslo investicijas ) 
MTEP. 

Didel"s )mon"s turi didesnius „!alinimosi“ i&&*kius. Ambicingi ES 
bei &alies !aliojo kurso tikslai, )mon"ms taikomi administracinio 
reglamentavimo arba ekonominio pob*d!io priemon"s skatins )mones 
daugiau investuoti ) technologinio atnaujinimo programas. Da!nu atveju 
didel"se )mon"se taikomas sud"tingas technologinis procesas, veiklos 
mastas lemia didesn' j# veikloje atsirandan(i% tar&%, tod"l ir s%lyginai didesn) 
finansavimo poreik).  

Viena i& tokio poreikio atsiradimo prie!as(i# yra ma!"jantis 
nemokam# apyvartini# tar&os leidim# (ATL) kiekis (1 ATL u! 1 ton% CO₂ 
ekvivalento). Jeigu 2013 m. )mon"ms, tokioms kaip „Achema”, „Akmen"s 
cementas“, „Grigeo Klaip"da” nemokamai buvo skirta apytiksliai 80% 
istorinio j# metinio ATL poreikio, tai 2020 m. buvo skiriama tik 30% poreikio, 
o 2027 m. nemokam# ATL planuojama atsisakyti. Per metus iki 2021 m. 
gegu!"s m"n. vidurio 170% padid"jusi 1 ATL rinkos kaina, taip pat gali tur"ti 
reik&mingos )takos ateities investicij# planams. 

Didel"s )mon"s konkuruoja tarptautiniu mastu, o j# s"km" sudaro 
prielaidas vietinio SSV pl"trai. Ma!a Lietuvos ekonomika apsprend!ia tai, 
kad did!iausi% dal) savo produkcijos realizuoja u!sienio rinkose. Neretas 
atvejis kai )mon"s eksportuoja vis% savo pagamint% produkcij%. Lietuvos 
eksportas sudaro apie 74% &alies BVP. Pavyzd!iui, bald#, chemijos, metalo 
apdirbimo, ma&in# ir )rengim# pramon"s dauguma )moni# yra siaurai 
specializuotos ir arba yra sud"tin" tarptautini# tiekimo grandini# dalis (bet 
konsorciumo viduje konkuruoja d"l u!sakym#), arba tiesiogiai konkuruoja 
globalioje ni&in"je rinkoje. Tod"l didel"s )mon"s n"ra vietinio smulkaus bei 
vidutinio verslo konkurent"s, o prie&ingai – sukuria vietin' paklaus% j# pa(i# 
veiklos papildymui, atsiranda prielaidos kooperavimuisi.  
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Lietuvos didel"s )mon"s yra s%lyginai ma!os vertinant jas 
tarptautiniame kontekste. Lietuvos )moni# veiklos apimtys (pardavimai, 
balanso dydis) lyginant su artimiausiais konkurentais (pvz.: Lenkija, 
Skandinavijos &alys) yra gerokai ma!esn"s ir skiriasi kartais. Apie santykin) 
m*s# )moni# ma!um% byloja ir tas faktas, kad tik 2 Lietuvos ne finans# 
sektoriaus )mon"s turi tarptautin) reiting%. Reiting# agent*ros Moody’s 
duomenis net ne investicinio reitingo (B) nefinansini# )moni# pardavimo 
pajam# mediana yra 0,8 mlrd. USD, o auk&tesnio reitingo (Baa) – 8 mlrd. USD. 
Lietuvos top-10 apdirbamosios gamybos )moni# paradavimo pajam# (2019) 
mediana sudar" 0,36 mlrd. Eur. Pamin"tina, kad OECD vertinimu, investicinio 
reitingo neturin(ios )mon"s laikytinos apsunkint% finansavimo prieig% 
galin(iomis patirti )mon"mis. Dauguma dideli# )moni#, pagal Lietuvoje 
taikom% „didel"s )mon"s“ apibr"!im% b*t# priskiriamos vadinamai „Mid-
Cap“ kategorijai. Daugelis ES &ali# NP$, taip pat tarptautin"s finans# )staigos, 
savo mandatuose daugeliu atveju tapatina „Mid-Cap“ su SVV )mon"mis ir 
joms taiko skatinamojo finansavimo instrumentus. 

Atsi!velgiant ) anks(iau i&vardyt% problematik%, VIVA sukurta 
strukt*ra gali b*ti pritaikyta kuriant ir valdant sud"tingas finansines 
priemones, kurios atitikt# rinkos poreikius: 

- u!pildyt# finans# sektoriaus nepakankamum%; 

- skatint# verslo )moni# investicijas; 

- prisid"t# prie didel"s vert"s ekonomikos sektori# vystymosi; 

- skatint# kapitalo rinkos pl"tr%; 

- sukurt# alternatyvas investuotojams ir nukreipt# l"&as i& ind"li# ) 
investicijas; 

- prisid"t# prie ekonomikos !alinimo ir skaitmeninimo; 

- suteikt# stambiam verslui prieig% prie kapitalo ir likvidumo; 

- veikt# kaip akseleratorius, skatinantis pokyt) sektoriuje.  

Svarbiausi principai, kurie, m*s# manymu, sudaryt# prielaidas 
pasiekti prasming% mast%, )galint# daryti veiksming% )tak% &alinant rinkos 
tr*kumus ir kartu atliept# vis# suinteresuot# pusi# interesus (finans# 
tarpinink#, )moni#, investuotoj# bei valstyb"s): 
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- Finansavimo prieiga. Siekiama suma!inti ekonominio ciklo, 
sisteminio bei idiosinchratinio pob*d!io kreditavimo s%var!as; taip pat 
formuoti veiksming% atsvar% ribotai konkurencijai bei jos s%lygotai 
nepalanki# finansavimo s%lyg# taikymui naudos gav"jo at!vilgiu; 

- Lankstumas. Galimyb" atliepti pla(ius/specifinius 
)mon"s/projekto poreikius, )galinan(ius i&spr'sti problem%, o ne atmesti 
parai&k% (angl. customer-centric approach); lankstus )vairi# finansavimo 
priemoni# bei strukt*rizavimo metod# panaudojimas (vieno langelio 
principas). Pamin"tina, kad didesni# sandori# finansavime yra aktualus 
individuali# vertinim# (technin", finansin", teisin" patikra), derinimo su kitais 
kreditoriais, finansinio modeliavimo poreikis, tod"l lankstumas turi b*ti 
u!tikrintas visuose sandorio rengimo etapuose. 

- Rizika. Pilnavertis rizikos vertimas, bankininkyst"s bei kapitalo 
rink# veikimo bei reguliavimo principais pagr)sta veikla; tik finansi&kai tvari# 
projekt# finansavimas, ta(iau galimai prisiimant prasming%, pakeliam% ir 
deramai atlyginam% rizik%. 

- Finansavimo s%lygos (kaina). „Market light“ principas, ta(iau 
rizikos vertinimu pagr)stas )kainavimas. Siekis nei&kraipyti rinkos, suteikti jai 
savaiminio ilgalaikio vystymosi impuls%. 

- Finansini# tarpinink# dalyvavimas. Kuo platesnis finansini# 
tarpinink# )traukimas; kofinansavimo sprendimai; nekonkuravimas kur n"ra 
rinkos tr*kumo arba netobulumo (konkurencijos stokos); finansuotoj# 
ekosistemos puosel"jimas. 

- Kapitalizavimas ir pasitraukimas. Pagrindinis skatinamojo 
finansavimo siekis – past*m"ti sandorius (angl. facilitate), o kuomet rinkos 
tr*kumas i&nyksta – pasitraukti. Taip minimizuojama )taka konkurencijai, 
gr%!inamos valstyb"s l"&os, didinamas fondo apyvartumas. 

- Kapitalo rinkos vystymas. Prisid"ti prie strategini# finansinio 
sektoriaus vystymo sieki# )gyvendinimo, pl"sti finansavimo priemoni# 
arsenal%, kur )manoma pirmenyb' teikiant kapitalo rinkos priemon"ms; 
vystyti vertybini# popieri# patar"j#, organizuotoj#, investuotoj# ekosistem%. 

- Ma!i administravimo ka&tai. Svarb*s dviem aspektais: patiriami 
(i) naudos gav"jo bei dalyvaujan(io finansinio tarpininko ir (ii) valstyb"s d"l 
fondo valdymo s%naud#. Pirmu aspektu – ma!inti administracin' na&t% 
&alinant biurokratines proced*ras, perteklin) reglamentavim%; antru – auk&tas 
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fondo valdytojo profesionalumas, vidaus veiklos efektyvinimas, 
specializacija, fond# valdymo atlygio ma!inimas. 

- Finansavimo &altiniai. Tai atskiras, bet d"l svarbos – pamin"tinas 
klausimas. Turi b*ti permastyta skatinamojo finansavimo apr*pinimo 
i&tekliais schema, siekiant i&vengti fond#/NP$ konsolidavimo su valstyb"s 
skola bei kartu u!tikrinant )manomai !emus (ir artimus valstyb"s tiesioginiam 
skolinimuisi) ka&tus. 

VIVA 2022-24 m. ketina i&nagrin"ti galimybes steigti nauj% finansin' 
priemon' – Korporatyvinio skolinimo (fond#) fond%, kuris gal"t# spr'sti 
anks(iau i&vardytas strukt*rines problemas. 

Sprendimo tikslas: did!iausias teigiamas ilgalaikis visuomeninis 
efektas su ma!iausia galima na&ta valstybei, veiksmingai panaudojant ES 
i&teklius ir maksimaliai aktyvinant tvar# rinkos dalyvi# )sitraukim%.  

Si*lomo sprendimo kontekstas: 

- Augimo potencial! smarkiai stabdan"ios #sisen$jusios problemos, 
kuri% negalima gana greitai i&spr'sti be valstyb$s #sitraukimo, – 
tradicinio bankinio finansavimo nepakankamumo ma(inimas bei 
kapitalo rinkos priemoni% skatinimas ir aktyvinimas. 

- Didele dalimi veikianti technin$ infrastrukt)ra kapitalo rinkai 
funkcionuoti. 

- Ma(a rinka, fragmentuota # kelet! dar ma(esni% specializuot% 
segment%. 

Si*lomas mechanizmas:  

- Vienam kvalifikuotam fondo valdytojui (VIVA) suteikiamas 
mandatas ir pradin"s l"&os kurti korporatyvinio finansavimo 
fond% (fond#) (KF1). 

- Valdytojas organizuoja fond% (subfondus), kuris (-ie) 
specializuojasi spr'sti vien% ar kelias pamin"tas problemas, 
maksimaliai prisitaikydamas (-i) prie esam# ar galim# nauj# rinkos 
dalyvi#, siekdamas (-i) juos )traukti ir maksimaliai greitai auginti 
j# )sitraukim%, iki visi&kai jiems perduos subfond# (arba 
subsubfond#) valdym%, )skaitant rizik# prisi"mim% ir investicij# 
pritraukim%. 
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- Fondas (subfondai) kuriamas (-i) pagal tai, kuriuose segmentuose 
galima pasiekti grei(iausi% ir did!iausi% efekt% sprend!iant 
problemas.  

- L"&os ) fond% prad!ioje investuojamos dalimis i& valstyb"s, RRF, 
dalis PVF nepanaudot# l"&#, kartu ie&kant priva(i# institucini# 
investuotoj#, kurie reik&mingai padidint# fondo apimtis bei 
atskiest# valstyb"s dalyvavim%.  

- KF1 l"&os (tiek turimos, tiek ir gr)!tan(ios) lanks(iai paskirstomos 
tarp subfond# Valdytojo nuo!i*ra.  

- Ilgalaik" KF1 investavimo trukm" (> 6 metai) ir veiklai (> 12 met#); 
ta(iau kas [treji] metai )vertinama sukurta vert", tolesn"s vert"s 
k*rimo potencialas ir atitinkamai koreguojamos Valdytojo 
kompetencijos, valdymo kokyb", suteikt# i&tekli# apimtis, 
strukt*ra ir trukm".  

- I& anksto suformuluojami vert"s k*rimo kriterijai – tiek finansiniai, 
tiek ir (ypa() kiti visuomeniniai. 

,i apra&yta priemon" yra viena i& daugelio galim#. Ji rodo, k% VIVA 
gali sukurti, kad prisid"t# prie strategini# &alies tiksl# )gyvendinimo.   
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8. RIZIK$ VALDYMAS 
 
 

Vykdydama savo veikl% VIVA remiasi komandos sukaupta pasauline 
ger%ja finans# rinkos praktika ir vadovaujasi auk&(iausiais skaidrumo bei 
veiklos kokyb"s kriterijais. Organizacijoje sistemingai diegiama ir palaikoma 
pagr)stos rizikos veiklos kult*ra ir aplinka visose pagrindin"se veiklos srityse, 
atitinkanti tarptautin"je praktikoje taikomus COSO rizik# )moni# valdymo 
metodologinius standartus. 

VIVA strukt*roje veikia Rizik# valdymo departamentas, kurio 
atsakomyb" yra u!tikrinti auk&(iausius standartus atitinkant) rizik# valdym%: 
savalaik) rizikos valdymo plano bei tvark# atnaujinim% (ma!iausiai vien% kart% 
per metus), rizik# identifikavim% ir vertinim%, incident# valdym%, bei rizik# 
steb"senos bei valdymo priemoni# )gyvendinimo u!tikrinim%. Kiekvien% 
ketvirt) atliekamas steb"senos rezultat# pristatymas valdymo organams, kas 
m"nes) VIVA vadovui.  

VIVA valdomas PVF teikia finansavim% tiems verslo subjektams, kurie 
)prastomis rinkos s%lygomis patirt# finansavimo nepakankamum%. PVF 
portfelis, sudarytas i& finansini# produkt#, suteikt# sunkumus patirian(ioms 
)mon"ms, yra rizikingesnis nei )prastas rinkos vidurkis. VIVA ) tai atsi!velgia 
sudarydama PVF finansini# rezultat# projekcijas, kuriose numatytas 10% 
metin) kredito nuostoli# lygis, t. y. gerokai didesnis, nei &iuo metu vyraujantis 
Lietuvos finans# rinkoje. $ didesn' verslo subjekt# rizik% atsi!velgta nustatant 
investavimo instrument# kainodar%, kas u!tikrina ilgalaik) rezultat# tvarum%. 

Siekdama investuoti ) didesn"s rizikos verslo subjektus ir kartu 
suvaldyti kredito rizik%, VIVA vadovaujasi &iais esminiais principais: 

- detali finansin" ir verslo analiz" daroma dar prie& priimant 
sprendim% atlikti investicij%; 

- sprendimus d"l investicij# priima investicij# komitetas, kurio visi 
nariai turi sukaup' didel' patirt) ir yra itin kompetentingi 
finansavimo ir investavimo srityse; 
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- teisin" rizika valdoma pasitelkiant tiek auk&t% vidin' VIVA 
kompetencij%, tiek i&orines auk&(iausio lygio teisini# paslaug# 
)mones; 

- atliekant investicijas ) verslo subjekt# kapital% siekiama deleguoti 
nepriklausomus valdybos narius, kurie u!tikrina tinkam% PVF 
interes# atstovavim% ir padidina valdymo profesionalum% bei 
skaidrum%; 

- esant labai didelei rizikai, siekiama pateikti adekva(ias 
u!tikrinimo priemones;  

- visos atliktos investicijos reguliariai per!i*rimos kas ketvirt), 
vykdoma nuolatin" mok"jim# ir kit# sutarties s%lyg# steb"sena, 
taip u!tikrinant greit% reakcij% ) neigiamus, rizik% didinan(ius 
veiksnius. 

Visas i&vardyt# priemoni# kompleksas u!tikrina realias galimybes 
pasiekti PVF ir VIVA keliamus tikslus. 

 

PAGRINDIN!S VEIKLOS RIZIKOS IR J" KATEGORIJOS 
 

VIVA ir PVF veiklai ir strategini# tiksl# vykdymui aktualios rizikos 
skirstomos ) 4 kategorijas: strategin"s, finansin"s, operacin"s, atitikties. Jas 
sudaran(ios rizikos identifikuotos ir )trauktos ) rizik# registr%. Kiekvienai i& j# 
numatytos rizikos valdymo priemon"s, nustatytos rizik# valdymo plane. 
+emiau i&skirtos pagrindin"s VIVA ir PVF veiklai aktualios rizikos. 

STRATEGIN!S RIZIKOS  
 

Strategini# rizik# kategorija apima rizikas, kurios kelias gr"sm' 
ilgalaiki# VIVA tiksl# )gyvendinimui. ,i% kategorij% sudaro Valdymo, 
Paklausos, Prastos reputacijos ir Politin"s rizikos.  

 
FINANSIN!S RIZIKOS 
 

Kredito rizika. PVF susiduria su rizika, kad kita sandorio &alis 
nesugeb"s vykdyti )sipareigojim#.  
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Likvidumo rizika. VIVA ir PVF susiduria su rizika, kad netur"s ar 
nesugeb"s reikiamu laiku gauti finansini# i&tekli# prisiimtiems fin. 
)sipareigojimams )vykdyti.  

Pal*kan# norm# rizika. Rizika patirti nuostoli# d"l PVF 
komanditoriaus teikiamo finansavimo pal*kan# normos svyravim#. 

Finansin"s apskaitos vedimo rizika. Apskait% tvarkantys darbuotojai 
gali padaryti klaid#, taip pat gali b*ti prarasti apskaitos duomenys.  

OPERACIN!S RIZIKOS 
 

Parai&k# vertinimo rizikos. VIVA susiduria su rizika, kad nepavyks per 
numatytus terminus )vertinti preliminarias ir galutines parai&kas. 

IT sistem# veiklos t'stinumo ir duomen# praradimo rizikos. Tai 
incidentai susij' su nuostoliais d"l )diegt# sistem# neveikimo, netinkamo 
veikimo, kibernetini# atak# ar duomen# praradimo. 

+mogi&kosios klaidos rizika. Ji b*dinga visoms veiklos sritims, 
pasirei&kia tuo, jog darbuotojai gali padaryti klaid# vykdydami savo pareigas. 

Darbuotoj# nepakei(iamumo rizika. ,i rizika kelia gr"sm' VIVA 
veikos t'stinumui d"l darbuotoj# kaitos ar negal"jimo eiti savo pareig#. 

ATITIKTIES RIZIKOS 
 

Neatitikties teis"s aktams rizika. Fondo valdytojas gali pa!eisti 
teis"s akt# reikalavimus tiek teikdamas paslaugas klientams, tiek 
organizuodama vidaus procesus. Kiekvienas Fondo valdytojo darbuotojas 
atsakingas, kad jo vykdoma veikla atitikt# teis"s akt# reikalavimus. 

Pinig# plovimo prevencijos rizika. Tai rizika patirti finansin' ar 
reparacin' !al% d"l nepakankamos pinig# plovimo ir terorist# finansavimo 
prevencijos.  

Interes# konflikt# ir korupcijos rizika. ,i rizika kyla i& 
piktnaud!iavimo pad"timi siekiant asmenin"s naudos, pakenkiant valstyb"s 
ar atskir# fizini# arba juridini# asmen# interesams. VIVA savo veikoje 
vadovaujasi Korupcijos prevencijos politika. Kas metus stiprintina 
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antikorupcin' aplink%, atliekant korupcijos pasirei&kimo analiz' bei sudarant 
ir taikant kovos su korupcija priemones. 

RIZIK" VALDYMO PRINCIPAI 
 

VIVA, siekdama tinkamai valdyti savo veiklos rizikas:  

- remdamasi PVF vidine bei i&orine aplinka, istoriniais rizik# 
vertinimo ir j# valdymo priemoni# )gyvendinimo steb"senos 
rezultatais, nustato rizik# valdymo proceso dalyvius, apimtis ir 
rizik# vertinimo kriterijus;  

- reguliariai identifikuoja, )vertina ir apibr"!ia rizikas;  

- prisiima, suma!ina, perduoda arba atsisako rizikos;  

- )vertintas rizikas prioretizuoja pagal j# lyg) ir reik&m';  

- prioritetin"ms rizikoms valdyti parengia reikaling# rizikos 
valdymo priemoni# tvark% ir procesus;  

- vykdo nuolatin' nustatyt# rizik# ir rizik# valdymo priemoni# plano 
)gyvendinimo steb"sen%.  

 Vidaus kontrol"s sistema bei &ios sistemos steb"sena yra 
grind!iama trij# linij# modeliu, nustatan(iu, kad:  

Pirmoji linija apima funkcijas, kurias vykdant nustatomos ir 
vertinamos rizikos bei identifikuojamos ir )gyvendinamos j# valdymo 
priemon"s, siekiant u!tikrinti atitikt) teis"s akt# keliamiems 
reikalavimams. U! pirm%j% gynybos linij% atsako rizikos savininkai. 

Antroji linija apr"pia funkcijas, kurias atliekant vykdoma rizik# 
valdymo kontrol". U! antr%j% gynybos linij% atsako rizikos valdymo vadovas 
ir atitikties vadovas. 

Tre(ioji linija apima funkcijas, u!tikrinan(ias nepriklausom% pirm#j# 
dviej# gynybos linij# veiklos audit% bei vidaus kontrol"s 
sistemos )vertinim%. U! tre(i%j% gynybos linij% atsako vidaus audito 
padalinys.  
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16 LENTEL!. AtsakomybI# PASISKIRSTYMAS RIZIK# VALDYMO PROCESE 
 

Proceso 
dalyvis 

Atsakomyb"s 

Steb"toj$ 
taryba 

• Svarsto ir tvirtina Fondo veiklos strategij%, analizuoja ir 
vertina informacij% apie Fondo veiklos strategijos 
&gyvendinim%, teikia rekomendacijas d"l investavimo 
strategijos, investavimo portfelyje naudojam$ instrument$ 
(&skaitant j$ ir atskir$ sektori$ dali$ bendrame portfelyje ir 
kit$ rizikos valdymo priemoni$); 

• pri!i'ri Fondo valdytojo valdybos ir generalinio 
direktoriaus veikl%; 

• stebi, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos 
Fondo valdytojo tikslams pasiekti aktualios rizikos ne 
re(iau kaip kart% per 3 m"nesius; 

• vertina vidaus kontrol"s proced'r$ ir veiklos etikos bei 
rizikos valdymo priemoni$ adekvatum% nustatytoms 
rizikoms; 

• &vertina rizikos valdymo priemoni$ &gyvendinimo b'kl) ir 
periodinio rizikos nustatymo ir vertinimo cikl% ne re(iau 
nei kart% per 6 m"nesius; 

• stebi rizikos valdymo proceso vykdym% ne re(iau kaip 
kart% per 3 m"nesius; 

• vertina rizikas ir Fondo valdytojo rizikos valdymo plan%; 

• kontroliuoja, ar sudaromi rizikos registrai, analizuoja j$ 
duomenis, teikia pasi'lymus; 

• stebi vidaus dokument$, susijusi$ su rizikos valdymu, 
rengim%; 

• vertina vidaus dokument$, reglamentuojan(i$ Fondo 
valdytojo prevencij% ky#ininkavimui ir korupcijai, 
pakankamum%, adekvatum% ir periodi#kai atlieka j$ 
&gyvendinimo ar laikymosi steb"sen%; 

• periodi#kai nagrin"ja informacij%, susijusi% su veiklos 
etikos u!tikrinimu, &vykiais ir nei#spr)stais incidentais 
(skaidrumo u!tikrinimas, ky#ininkavimo prevencija, 
korupcijos rizikos valdymas, prevencija ar kt.); 

• pri!i'ri valdybos ir Fondo valdytojo vadovo veikl%, 
remdamasi vidaus audito rezultatais ir kita jai prieinama 
informacija, &sitikina, kad numatyto rizik$ valdymo 
proceso laikomasi; 

• teikia pasi'lymus d"l rizik$ valdymo proceso tobulinimo. 
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Proceso 
dalyvis 

Atsakomyb"s 

Vidaus 
auditorius 

• Pri!i'ri, stebi, vertina ir teikia rekomendacijas Fondo 
valdytojo steb"toj$ tarybai ir valdymo organams d"l rizik$ 
valdymo sistemos tobulinimo; 

• nustatytu periodi#kumu atlieka Fondo ir Fondo valdytojo 
rizik$ valdymo sistemos ir atskir$ priemoni$ 
veiksmingumo vidaus audit%, siekdamas nustatyti, ar 
pagrindin"s rizikos yra tinkamai &vertintos, valdomos, ar 
apie jas atskleid!iama informacija; 

• gautos ir susistemintos informacijos apie rizik$ valdym% 
pagrindu teikia vidaus audito ataskaitas Fondo valdytojo 
steb"toj$ tarybai, valdymo organams ir rekomendacijas 
generaliniam direktoriui; 

Valdyba • U!tikrina, kad #ios politikos nuostatos atitikt$ Fondo 
veiklos strategij% ir galiojan(ius teis"s aktus; 

• komunikuoja su vadovybe, siekdama pagerinti Fondo 
rizik$ valdym%; 

• skatina Fondo valdytojo vadovyb) vadovautis rizik$ 
valdymo procesu ir &traukti j& & planavimo, sprendim$ 
pri"mimo ir kontrol"s procesus; 

• ne re(iau nei kas ketvirt& vykdo reik#mingiausi$ rizik$ 
valdymo priemoni$ &gyvendinimo kontrol); 

Generalinis 
direktorius 

• skatina Fondo valdytojo darbuotojus valdyti rizikas pagal 
patvirtint% tvark% ir palaiko atviro incident$ komunikavimo 
kult'r%; 

• siekia, kad Fondo valdytojo darbuotojai tur"t$ 
pakankamas priemones identifikuoti, vertinti ir valdyti 
rizikas. 

• Nedelsdamas informuoja valdyb% apie esmines rizikas, 
kelian(ias gr"sm) Fondo veiklos t)stinumui; 

• kart% per 3 m"nesius informuoja valdyb% ir steb"toj$ 
taryb% apie atitikt& nustatytiems rizikos limitams; 

• kart% per 12 m"nesi$ teikia valdybai ir steb"toj$ tarybai 
rizik$ valdymo plan% ir jo vykdymo ataskait%. 

Rizik$ 
valdymo 
vadovas 

• Dalyvauja rizik$ steb"senos, valdymo ir kontrol"s 
procese; 

• kart% per metus per!i'ri ir &vertina pagrindines Fondo 
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Proceso 
dalyvis 

Atsakomyb"s 

rizikas ir vykstan(ius poky(ius verslo aplinkoje; 

• nustato rizik$ savininkus; 

• atsakingas u! politikos per!i'r% ir savalaik& atnaujinim% 
kart% per 12 m"nesi$; 

• kart% per 3 m"nesius parengia ataskait% apie Fondo 
veiklos rezultat$ atitikt& nustatytiems rizikos limitams; 

• kart% per 12 m"nesi$ parengia rizik$ valdymo plan% ir jo 
vykdymo ataskait%. 

• prireikus konsultuoja Fondo valdytojo darbuotojus d"l 
tinkamo rizikos valdymo, teikia si'lymus ir inicijuoja 
veiksmus, didinan(ius rizikos valdymo sistemos 
veiksmingum% ir rezultatyvum%. 

Rizik$ 
savininkas 

• Dalyvauja rizik$ valdymo procese nustatant ir analizuojant 
rizikas; 

• identifikuoja rizikas ir si'lo rizik$ valdymo priemones; 

• taiko nustatytas rizik$ valdymo priemones; 

• nedelsdamas informuoja Rizik$ valdymo departamento 
direktori$ apie i#augusias rizikas. 
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9. DARNUMAS 
 
 

VIVA siekdama u!sibr"!t# strategini# tiksl# ir )gyvendindama savo 
misij% ir vizij%, )sipareigoja vykdyti savo veikl% atliepdama darnumo krypt) ir 
prisijungdama prie darnaus ir atsakingo verslo skatinimo iniciatyv#. 

 

13 PAV. JUNGTINI# TAUT# DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI4 
 

$sivertinome, kad atsakingai organizuodami )mon"s veikl% ir skaidriai 
teikdami finansavim% verslui gal"sime prisid"ti prie Jungtini# Taut# darnaus 
vystymosi tiksl# )gyvendinimo. VIVA veikla yra ir bus organizuojama diegiant 
ir nuolat tobulinant skaidr# ir atskaiting% valdymo model), minimizuojant 
)mon"s poveik) aplinkai ir u!tikrinant lygyb', skatinant tolerancij% ir 
darbuotoj# gerb*v). VIVA savo veikla reik&mingai prisid"s prie tvaraus 
Lietuvos finans# valdymo ir kapitalo rink# skatinimo. 

Suprasdami ir vertindami mums patik"t% atsakomyb' valdyti 
valstyb"s l"&as ir siekdami atliepti darnumo tikslus, )sipareigojame siekti 
darnumo tiksl# gyvendinimo ne tik )mon"s veikloje, bet ir daryti teigiam% 

 
4 https://osp.stat.gov.lt/nacionaliniai-darnaus-vystymosi-rodikliai 
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poveik) finansavim% gaunan(ioms )mon"ms. Teikdami finansavim% )mon"ms 
vertinsime finansavim% gaunan(i# )moni# socioekonomin) poveik), )moni# 
valdymo kokyb"s lyg), )moni# )tak% aplinkos tar&ai ir ambicijas reik&mingai 
prisid"ti prie aplinkos tar&os ma!inimo, skaitmenin"s ir !aliosios 
transformacijos. Esame apsisprend', kad atsakingai teikdami finansavim% 
labiausiai prisid"sime prie sekan(ioje lentel"je i&vardint# JT darnaus 
vystymosi tiksl#. 

17 LENTEL!. VIVA PRIORETIZUOJAMI JUNGTINI# TAUT# DARNAUS VYSTYMOSI 
TIKSLAI 
 

 

Skatinti tvari%, visapus' ir darni% ekonomikos 
raid%, u!tikrinti pilnutin) ir produktyv# apr*pinim% 
darbu ir tinkam% darb% kiekvienam. 

 

Sukurti lanks(i% infrastrukt*r%, skatinti visapus' 
ir tvari% pramon"s pl"tr% bei puosel"ti 
naujovi&kum%. 
 

 

U!tikrinti tvarius naudojimo ir gamybos modelius. 
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TVARUMO PRINCIPAI #MON!S VALDYME 
 

Tvarumas VIVA valdyme suprantamas kaip integrali ir neatsiejama 
darbo kult*ros dalis, kuri yra grind!iama Bendrov"s propaguojamomis 
vertyb"mis bei &iais tvarumo principais:  

• Atskaitomyb"s – Bendrov" valdo ir yra atskaitinga u! savo kuriam% 
poveik) visuomenei, ekonomikai ir aplinkai bei prisiima atsakomyb' u! savo 
veiksmus ir sprendimus. 

• Skaidrumo – Bendrov" veikia skaidriai priimdama sprendimus, 
kurie turi poveik) visuomenei, ekonomikai ir aplinkai ir laiku, ai&kiai ir 
suprantamai vie&ina su Bendrov"s veikla susijusi% informacij%.  

• Eti&ko elgesio – Bendrov" veikia eti&kai s%veikoje su visomis 
suinteresuotosiomis &alimis laikydamasi Bendrov"s propaguojam# vertybi#. 

• Suinteresuot#j# &ali# )traukimo – Bendrov" gerbia, apsvarsto ir 
reaguoja ) jos suinteresuot#j# &ali# interesus, skatina ir u!tikrina )traukiant) 
vert' kuriant) dialog%.  

• Planavimo ilgalaik"je perspektyvoje – priimant sprendimus, 
Bendrov" vertina ne tik trumpalaik' naud% verslui, bet ir ilgalaik' )tak% 
ekonomikos darnai bei tvarumui. Bendrov" numato galimus i&&*kius ir juos 
sprend!ia. 

• $statym# laikymosi - Bendrov"s veikla organizuojama laikantis 
&alies normini# teis"s akt# nuostat#. 

• Tarptautini# elgesio norm# laikymosi – Bendrov"s veikla 
organizuojama laikantis tarptautini# susitarim# nuostat#. 

• Pagarbos !mogaus teis"ms – Bendrov" pripa!)sta !mogaus teisi# 
svarb% ir universalum% bei u!tikrina, kad Bendrov"s veikla nepa!eist# 
!mogaus teisi#. 
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TVARUMO #GYVENDINIMAS 
 

Siekdama atsakingai )gyvendinti tvarumo krypt) VIVA )sipareigoja 
prisijunti prie visuotin"s ataskait# teikimo iniciatyvos (angl. Global Reporting 
Initiavie, GRI). Formalizuojant ir )tvirtinant VIVA tvarumo )sipareigojimus 2021 
m. patvirtinta tvarumo politika ir identifikuotos tvarumo veiklos kryptys. VIVA 
tvarumo politikoje atlikta suinteresuot#j# &ali# )traukimo (angl. stakeholders‘ 
engagement) bei reik&mingumo analiz"s (angl. materiality assessment).  

2022 m. VIVA planuojama patvirtinti tvarumo veiklos strategij%, 
kurioje bus )vardinti tvarumo u!daviniai, veiksmai ir rodikliai. Tvarumo 
politikos ir strategijos rengimo sesijos )trauks visus )mon"s darbuotojus ir 
valdymo organus, o patvirtinta VIVA tvarumo strategija 2022 m. taps 
neatsiejama ir integralia strateginio veiklos plano dalis. Tvarumo veiklos 
strategija bus paremta poveikio analize, o veikl# )gyvendinimas vyks dviem 
lygiais.  

1. Vertinsime ir matuosime kok) aplinkosaugos, socialin) ir ekonomin) 
poveik) daro )mon".  

2. Vertinsime ir matuosime, kokia dalis m*s# klient# dirba 
vadovaudamiesi tvarumo principais.  

VIVA taip pat )sipareigoja ne tik daryti teigiam% pokyt) aktualiose 
srityse, bet ir rengti bei vie&inti tvarumo ataskaitas, skatinti savo klientus, 
partnerius ir tiek"jus jungtis prie atsakingo ir darnaus verslo vystymo 
iniciatyv#.  
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10. FINANSIN"S PROGNOZ"S 
 
 

VIVA finansini# rezultat# prognoz"s apima PVF ir nauj# finansini# 
priemoni# valdym%. Pa!ymime, kad numatomos reik&mingos rizikos, 
galin(ios daryti poveik) sudarytoms finansin"ms prognoz"ms: 

• VIVA veiklos mandato, apiman(io PVF valdym%, nei&pl"timas; 

• Nacionalini# pl"tros )staig# konsolidavimas. 

2022–2024 m. laikotarpiu nenumatoma reik&ming# kapitalini# 
investicij#, kurioms b*t# tikslinga atsiperkamumo analiz". Planuojami 
pirkimai, reikalingi kasdien"ms darbo funkcijoms, pagal Vie&#j# pirkim# 
)statym% priskirtini ilgalaikiam turtui: 2022–2024 m. numatytas tolesnis IT 
sistem# vystymas pagal poreik) atitinkamai iki 15-10 t*kst. Eur per metus. 

BENDR"J" PAJAM" ATASKAITA 
 

PAJAMOS 
 

Pajamas VIVA gauna i& PVF valdymo mokes(io, vadovaujantis 
fiksuotomis fondo valdymo mokes(io apskai(iavimo taisykl"mis pagal LR 
ekonomikos ir inovacij# ministro bei LR finans# ministro )sakym% Nr. 4-
837/1K-319 „D"l priemon"s „Pagalbos verslui fondas“ veiklos apra&o 
patvirtinimo“. Investavimo laikotarpiu metinis mokestis nuo vis# Fondo 
dalyvi# )sipareigojim# dalies, nevir&ijan(ios 100 mln. EUR, siekia 2%. Dalyvi# 
)sipareigojim# sumai perkopus 100 mln. Eur, nuo &i% sum% vir&ijan(ios Fondo 
dalyvi# )sipareigojim# dalies taikomas 1% metinis mokestis. Pasibaigus 
investavimo laikotarpiui, nuo Fondo dalyviams negr%!int# investicij# dalies, 
nevir&ijan(ios 100 mln. Eur, bus taikomas 1% metinis mokestis. Nuo Fondo 
dalyviams negr%!int# investicij# dalies, didesn"s nei 100 mln. Eur, bet 
ma!esn"s nei 200 mln. Eur, bus taikomas 0,75% metinis mokestis, o &is 
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mokestis sieks 0,5% nuo Fondo dalyviams negr%!int# investicij# dalies, 
vir&ijan(ios 200 mln. Eur. 

 

ADMINISTRACIN!S S"NAUDOS 
 

Did!i%j% dal) VIVA administracini# s%naud# sudaro darbo u!mokestis 
bei susij' mokes(iai. Kitos reik&mingos administracini# s%naud# grup"s: 
i&orini# paslaug# ir teisini# konsultacij#, audito, vie&#j# ry&i#, draudimo 
i&laidos; biuro, informacini# technologij#, mokym#, kvalifikacij# ir 
konferencij#, kitos administracin"s i&laidos. 

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 
 

2022 m. suplanuoti atsi!velgiant ) Europos Komisijos ketinimus 
prat'sti Komunikato termin%, kas atitinkamai atsilieptu PVF investavimo 
laikotarpio prat'simui. Pasibaigus investavimo laikotarpiui, VIVA komanda 
gal"s prad"ti vystyti kitas veiklos sritis, valdant naujas finansines priemones, 
kurios generuos papildomas pajamas, kaip numatoma siekiant strateginio 
tikslo „Stambaus ir vidutinio verslo finansavimo tr*kumo u!pildymas“. 

VIVA s%naudos prognozuojamos atsi!velgiant ) j# priklausomyb' nuo 
u!dirbt# pajam# bei )vertinant konkre(ius VIVA poreikius. Administracini# 
s%naud# augimui )tak% tur"s VIVA veiklos apim(i# did"jimas 2022–2024 m. 
laikotarpiu, taip infliacijos )taka, kur tai taikytina (apie 5-7% per metus). 
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18 LENTEL!. 2022–2024 M. BENDR#J# PAJAM# ATASKAITOS PROGNOZ!S, T&KST. 
EUR 

 
 2022 2023 2024 

    

Valdymo mokes(io pajamos  2 810 2 853 2 969 

    

Administracin!s s%naudos    

Darbuotoj# atlyginimai, ST bei valdybos atlygis, ir 
mokes(iai 

2 103 2 252 2 252 

Teisin!s, i$orini# paslaug#, audito, draudimo 
i$laidos 

161 162 162 

Biuro, IT, kitos i$laidos 205 215 216 

Vie$ieji ry$iai, konferencijos, mokymai 100 90 90 

Kitos i$laidos 50 40 40 

I$ viso administracini# s%naud# 2 619 2 759 2 760 

    

Pelnas (nuostolis) iki mokes(i# 191 94 209 

Pelno mokestis 29 14 31 
    

Grynasis pelnas (nuostolis)  162 80 178 

 

FINANSIN!S B$KL!S ATASKAITA 
 

TURTAS 
 

VIVA ilgalaikis turtas apima nematerial#j) ir material#j) turt%, 
trumpalaikis turtas tai pinigai bankuose bei kitas trumpalaikis turtas. Prie 
ilgalaikio turto ir )sipareigojim# parodyta biuro nuoma pagal 16 TFAS.  

NUOSAVAS KAPITALAS IR #SIPAREIGOJIMAI 
 

VIVA nuosav% kapital% sudaro 1 mln. Eur )statinis kapitalas, rezervai 
(privalomasis ir specialusis pagal LR NP$ )statym%) ir nepaskirstytas pelnas 
(nuostolis). Kiti )sipareigojimai apima nuomos )sipareigojimus pagal 16 TFAS, 
su darbo santykiais susijusius )sipareigojimus, mok"tinas sumas tiek"jams, 
pelno mokest) ir kitus )sipareigojimus. 
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19 LENTEL!. 2022–2024 M. FINANSIN!S B&KL!S ATASKAITOS PROGNOZ!S, 
T&KST. EUR, REZULTATAS MET# PABAIGOJE 
 

 2022 2023 2024 
    

Ilgalaikis turtas 144 332 253 

Kitas trumpalaikis turtas  - - - 

Pinigai bankuose  1 951   2 003   2 083  

I$ viso turto  2 095   2 335   2 336  

    

Nuosavas kapitalas  1 294   1 269   1 391  

Dotacijos ir subsidijos - - - 

Ilgalaikiai &sipareigojimai  36   239   61  

Trumpalaikiai &sipareigojimai  765   827   884  

I$ viso nuosavo kapitalo ir &sipareigojim#  2 095   2 335   2 336  

 
Planuojama, kad VIVA nuosavas kapitalas 2022–2024 m. laikotarpiu 

augs, VIVA veikla bus pelninga, bus mokami dividendai akcininkui (valstybei). 
Gr%!a VIVA akcininkams, i&reik&ta kaip Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), 
bus teigiama, kaip ir yra tikimasi Akcininko L*kes(io ra&te.  
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PINIG" SRAUT" ATASKAITA 
 

20 LENTEL!. 2022–2024 M. PINIG# SRAUT# ATASKAITOS PROGNOZ!S, T&KST. 
EUR, REZULTATAS MET# PABAIGOJE 

 
  2022 2023 2024 

    

Grynasis pelnas (nuostoliai)  162   80   178  

Nusid!v!jimo ir amortizacijos s%naudos  57  87   88  

Naudojimo teise valdomo turto per!mimas (TFAS 
16) 

-  (265) - 

Gautas valdymo mokestis  2 810   2 853   2 968  

Apmok!tos veiklos s%naudos  (2 757)  (2 824)  (2 954) 

Sumok!tas pelno mokestis  (53)  (29)  (14) 
Trumpalaiki# &sipareigojim# padid!jimas 
(suma"!jimas) 

 180   63   58  

Ilgalaiki# &sipareigojim# padid!jimas 
(suma"!jimas) 

 (52)  202   (178) 

Grynieji pagrindin!s veiklos pinig# srautai  347   167   146  

Ilgalaikio turto, i$skyrus investicijas, &sigijimas   (15)  (10)  (10) 

Grynieji investicin!s veiklos pinig# srautai  (15)  (10)  (10) 

Pinig# srautai, susij) su akcininku  (180)  (105)  (56) 

Dividend# i$mok!jimas   (180)  (105)  (56) 

Grynieji finansin!s veiklos pinig# srautai  (180)  (105)  (56) 

Grynasis pinig# sraut# padid!jimas 
(suma"!jimas) 

 152   52   80  

Pinigai laikotarpio prad"ioje  1 799   1 951   2 003  

Pinigai laikotarpio pabaigoje  1 951   2 003   2 083  

 
Dividendai skiriami ir mokami vadovaujantis LR vyriausyb"s 1997 m. 

sausio 14 d. nutarimo „D"l dividend# u! valstybei priklausan(ias bendrovi# 
akcijas ir valstyb"s )moni# pelno )mok#” Nr. 20 (nauja redakcija nuo 2017 m. 
sausio 1 d.) nuostatomis. 
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PVF FINANSINI" REZULTAT" PROGNOZ!S 
 

21 LENTEL!. 2022–2024 M. PVF FINANSIN!S B&KL!S PROGNOZ!S, T&KST. EUR, 
REZULTATAS MET# PABAIGOJE 

 
 2022 2023 2024 

    

Pinigai ir j# ekvivalentai 19 509  30 670  47 999  

    

Investicijos 225 465  189 760  145 324  

Turtas i$ viso 244 974  220 430  193 323  
    

*sipareigojimai       

Mok!tinos sumos 1 179  1 538  1 294  

*sipareigojim# i$ viso 1 179  1 538  1 294  
    

Nuosavyb!       

Dalinink# kapitalas 249 000  217 800  186 600  

Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)  (5 205) 1 092  5 429  

Nuosavyb!s i$ viso 243 795  218 892  192 029  

     

Nuosavyb!s ir &sipareigojim# i$ viso 244 974  220 430  193 323  

 
Teigiama gr%!a PVF investuotojams - PVF grynasis pelnas padalintas 

i& PVF einam#j# met# turto vidurkio pagal audituotas ataskaitas (ROA). 
Planuojama pakankama gr%!a, vir&ijanti )sipareigojim# komanditoriams 
nurodyt% minimalaus pelningumo koeficient%, atitinkant) ICE BOFA BB euro 
didelio pajamingumo indeks% (HE 10) pagal l"&# investavimo ) fond% datas, 
kaip numatyta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacij# ministro bei 
Lietuvos Respublikos finans# ministro )sakymu Nr. 4-837/1K-319 „D"l 
priemon"s „Pagalbos verslui fondas“ veiklos apra&o patvirtinimo“. 
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11. STRATEGIJOS TOBULINIMO, 
VERTINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI 
 

Siekiant u(tikrinti strateginio veiklos plano #gyvendinim!, b)tina veiklos 
rodikli% pasiekimo steb$sena bei vertinimas, strateginio veiklos plano 
tobulinimas ir atnaujinimas. Atsi(velgiant # tai, kad VIVA yra naujai #kurta 
organizacija, kurios veiklos gali kisti ir pl$stis, ypa" svarbus savalaikis strateginio 
veiklos plano ir jo pasiekimo kiekybini% rodikli% atnaujinimas. Numatoma 
strategin# veiklos plan!, finansini% veiklos rezultat% prognozes bei kiekybinius 
veiklos rodiklius atnaujinti kas metus. Periodin$, ne re"iau kaip kas ketvirt# 
vykstanti strateginio veiklos plano ir jame numatyt% rodikli% steb$sena leid(ia 
tiksliai #vertinti Bendrov$s strategini% tiksl% pasiekimo lyg#. Metiniai &i% tiksl% 
pasiekimo rezultatai bus ap(velgiami metin$je ataskaitoje. 

STRATEGINIO PLANO PARENGIMAS / 
ATNAUJINIMAS 
• SVP atnaujinimas vykdomas pagal 

Strateginio planavimo ir strateginio 
valdymo gaires 

• SVP atnaujinimas pradedamas 
einam!j! met! viduryje 

• Parengiamas ateinan"i! met! 
strateginis veiklos planas (SVP) 

• Organizuojama #mon$s vadov! ir 
valdybos nari! strategin$ sesija 

• SVP teikiamas VKC komentarams ir 
atnaujinamas 

STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMAS 

• SVP suderinamas su VIVA valdyba 
ir steb$toj! taryba 

• SVP patvirtinamas ne v$liau kaip 
einam!j! met! sausio 15 d. 

STRATEGINIO PLANO %GYVENDINIMO 
METIN&S ATASKAITOS PARENGIMAS 
• Parengiama SVP #gyvendinimo 

metin$ ataskaita, apimanti  
• pasiekt! rodikli! rezultatus 
• SVP ataskaita rengiama kartu su 

met! biud'eto bei metini! vadov! 
tiksl! per'i(ra ir tvirtinimu 

STRATEGINIO PLANO %GYVENDINIMO 
STEB&SENA 
• Periodi)kai (ne re"iau kaip kas 

ketvirt#) stebimas SVP nurodyt! 
kiekybini! veiklos rodikli! 
pasiekimo progresas 

• Periodi)kai (ne re"iau kaip kas 
ketvirt#) teikiama SVP tiksl! 
pasiekimo ataskaita valdybai 

 14 PAV. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATNAUJINIMO PROCESAS 


