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APIE ĮMONĘ 

Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ (toliau – Įmonė) yra 1996 metais iš Vilniaus 

miesto savivaldybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė 

nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, 

naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. 

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, 

kitais teisės aktai, įstatais ir kitais dokumentais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus. 

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas (1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533) 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai deleguoja savarankiškųjų funkcijų vykdymą, kurių 

įgyvendinimui yra pasitelkta SĮ „Vilniaus planas“. Įmonės paskirtis įtvirtinta Įmonės įstatuose 

nurodytuose jos veiklos tiksluose – teikti viešąsias paslaugas bei vykdyti kitą veiklą, siekiant 

tenkinti viešuosius interesus.  

SĮ „Vilniaus planas“ vizija – būti strateginiu Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos partneriu kuriant ir įgyvendinant Vilniaus, kaip modernaus, konkurencingo ir 

patogaus miesto, viziją bei darnios plėtros strategiją. 

SĮ „Vilniaus planas“ misija – teikti aukštos kokybės inovatyvias planavimo, 

projektavimo, geografinių informacinių sistemų ir kitas susijusias paslaugas Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijai, siekiant tenkinti viešuosius interesus ir viešinti Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos veiklą, būti kompetencijų centru planuojant darnią miesto plėtrą, o 

įgytą patirtį panaudoti kitų miestų ir regionų plėtros planavimui ir įgyvendinimui. 

Įmonės veikla apima tris pagrindines veiklos kryptis (žr. paveikslą Nr. 1). 

Paveikslas Nr. 1. Pagrindinės SĮ „Vilniaus planas“ veiklos kryptys 
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ĮMONĖS VALDYMAS IR STRUKTŪRA 

SĮ „Vilniaus planas“ nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Įmonės 

savininko kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 173,8 tūkst. Eur. 

SĮ „Vilniaus planas“ valdymo organai yra:  

1. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktorius.  

2. Kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba, paskirta Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 30-3017. Įmonės 

valdybą sudaro septyni nariai, iš kurių keturi – nepriklausomi. 

3. Vienasmenis valdymo organas – Įmonės direktorius.  

Pažymėtina, kad nuo 2013 m. rugsėjo 18 d. iki 2015 m. rugsėjo 2 d. Įmonės direktoriaus 

pareigas užėmė Marius Vaivada. Jam išėjus iš darbo, nuo 2015 m. rugsėjo 2 d. laikinai eiti šias 

pareigas 2015 m. rugpjūčio 26 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 41-521 paskirtas SĮ 

„Vilniaus planas“ Projektavimo skyriaus vadovas Jonas Treinys, o nuo 2015 m. gruodžio 7 d. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 41-

743 laikinuoju Įmonės direktoriumi paskirtas SĮ „Vilniaus planas“ Direktoriaus pavaduotojas-vyr. 

architektas Linas Sinkevičius. 

Prasidėjus šaliai, o taip pat ir Vilniaus miestui, svarbiam 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos (toliau ES) fondų investicijų etapui, siekiama prisidėti Vilniaus miesto savivaldybei 

efektyviai ir pilna apimtimi įsisavinant paramos lėšas įgyvendinant 2014-2020 m. Vilniaus 

miesto integruotų teritorijų vystymo programą. Tuo tikslu SĮ „Vilniaus planas“ veiklos 

strateginiame plane yra numačiusi plėsti savo paslaugų spektrą pradedant teikti investicinių 

projektų, sąnaudų ir naudos analizės, paraiškų ir kitų susijusių dokumentų Europos Sąjungos ir 

kitų fondų paramai gauti rengimo paslaugas. Įgyvendinant šį strateginį tikslą, 2015 m. rugsėjo 2 

d. SĮ „Vilniaus planas“ valdyba protokolu Nr. 16 patvirtino naują Įmonės organizacinę struktūrą, 

kuri Įmonės direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-15-38 įsigaliojo nuo 2015 m. 

gruodžio 1 d. SĮ „Vilniaus planas“ struktūra pateikiama paveiksle Nr. 2.  

Struktūroje atlikti šie pakeitimai: įsteigtas direktoriaus pavaduotojo-ES projektų 

skyriaus vadovo etatas, įsteigtas ES projektų skyrius, pakeistas Geografinių informacinių sistemų 

skyriaus (toliau – GIS skyrius) pavaldumas, t.y. šis skyrius nuo 2015 m. gruodžio 1 d. yra 

kuruojamas ne direktoriaus pavaduotojo-vyr. architekto, bet direktoriaus pavaduotojo-ES 

projektų skyriaus vadovo. 
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Paveikslas Nr. 2. SĮ „Vilniaus planas“ organizacinė struktūra 

 

 

DARBUOTOJAI IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS PASIKEITIMAI 

Įsteigus naują direktoriaus pavaduotojo-ES skyriaus vadovo pareigybę bei sukūrus 

naują ES projektų skyrių, Įmonėje įsteigti trys nauji etatai (SĮ „Vilniaus planas“ 2015 m. 

lapkričio 16 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-15-42). Bendras etatų skaičius Įmonėje padidėjo nuo 

70 iki 73. 

2015 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 93 darbuotojai, iš jų 18 buvo laisvai samdomi. Iš 

75 sąrašinių etatinių darbuotojų, faktiškai dirbančių skaičius sudarė 71 (4 darbuotojai buvo vaiko 

priežiūros atostogose).  

Palyginimui – 2014 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 93 darbuotojai, iš kurių laisvai 

samdomų – 26. Iš 67 sąrašinių etatinių darbuotojų 3 buvo vaiko priežiūros atostogose, todėl 

faktiškai dirbančių etatinių darbuotojų skaičius siekė 64. 

Laisvai samdomų darbuotojų skaičius Įmonėje nuolat kinta, priklausomai nuo vykdomų 

darbų pobūdžio (jei Įmonė vienkartiniams darbams atlikti neturi reikiamų specialistų, juos 

įdarbina pagal terminuotas darbo sutartis).  

Bendras SĮ „Vilniaus planas“ metinis darbo užmokesčio fondas 2015 metais sudarė 

1.954,3 tūkst. Eur. Palyginimui 2014 metų metinis darbo užmokesčio fondas buvo lygus 1.638,4 
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tūkst. Eur. 19,3% padidėjimą sąlygojo 2015 metais išaugusios atliktų darbų apimtys (žr. skyrių 

„Pajamos“). 

Vidutinis mėnesinis (paskirstasis) darbo užmokestis pagal pareigybes 2014-2015 metais 

pateikiamas lentelėje Nr. 1. 

Lentelė Nr. 1. SĮ „Vilniaus planas“ darbuotojų vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo 

užmokestis pagal pareigybes, Eur 

Pareigybės pavadinimas 2014 metai 2015 metai 

Įmonės vadovas 2.246,94 2.438,02 

Administracijos specialistai 917,94 1.138,90 

Vadovaujantys ir vedantieji specialistai 1.475,78 1.461,20 

Specialistai 909,71 1.042,64 

 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. SĮ „Vilniaus planas“ įsigaliojo naujos darbuotojų darbo 

apmokėjimo taisyklės, kurioms Įmonės valdyba pritarė 2014 m. spalio 31 d., o Įmonės 

direktorius patvirtino 2014 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-14-19. Taisyklės numato, kad 

kiekvieno skyriaus darbuotojo darbo užmokestis mokamas iš skyriaus kaupiamojo fondo. Taip 

pat numatyta, kad darbuotojų darbo užmokestis susideda iš pastoviosios ir kintamosios darbo 

užmokesčio dalies. Nustatyta, kad skirtingos kategorijos specialistui kintamosios darbo 

užmokesčio dalies dydis yra paskiriamas priklausomai nuo specialisto atliekamo darbo svarbos, 

darbo našumo ir rezultatyvumo. Darbuotojų darbo apmokėjimo taisyklėse kiekvienai darbuotojų 

kategorijai nustatyti maksimalūs kintamos darbo užmokesčio dalies dydžiai. 

Ši, nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusi, darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka eliminavo 

prieš tai buvusios tvarkos trūkumus. Pagal iki tol galiojusią tvarką darbo apmokėjimo 

koeficientas buvo taikomas darbuotojui individualiai nuo jo vykdomų projektų vertės. Tačiau 

Įmonės vykdomi projektai pagal pridėtinę vertę ir sudėtingumą yra skirtingi, o taikomi paslaugų 

įkainiai ne visada tiksliai atspindi projektų imlumą darbui. Dėl šios priežasties buvusi darbo 

apmokėjimo tvarka nemotyvavo darbuotojų vykdyti mažos pridėtinės vertės, bet darbui imlius 

projektus, nes tokių projektų rengimas darbuotojams buvo finansiškai nenaudingas. Be to, skyrių 

vadovai, skirstydami darbus, kartais buvo priversti tai daryti neefektyviai, t.y. tos pačios 

specifikos mažos pridėtinės vertės užsakymai buvo skiriami ne tam pačiam darbuotojui, kuris 

galėtų greičiau ir efektyviau atlikti užsakymus visus rengdamas kartu, o išskirstomi atskiriems 

darbuotojams tam, kad būtų išlyginama turimų darbų maža pridėtinė vertė tarp darbuotojų.  

Įsigaliojusi nauja tvarka suteikė galimybę tinkamai įvertinti darbuotojus, atliekančius 

mažos vertės, tačiau daug darbo laiko sąnaudų ir pastangų reikalaujančius darbus. Taip pat 

sudarė galimybes vienodus šabloniškus projektus paskirti tam pačiam darbuotojui, kad jie būtų 

rengiami kartu ir taip taupyti laiką.  
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VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA 

SĮ „Vilniaus planas“ įdiegta Kokybės vadybos sistema ISO 9001 ir Aplinkos vadybos 

sistema ISO 14001. Taip pat Įmonė savo veikloje vadovaujasi šiais direktoriaus patvirtintais 

vidaus dokumentais, reglamentuojančiais įvairias Įmonės veiklos sritis: 

 Finansų kontrolės taisyklės (patvirtintos 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-

15-22); 

 Apskaitos politika (patvirtinta 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-14-24); 

 Darbuotojų darbo apmokėjimo taisyklės (patvirtintos 2014 m. lapkričio 19 d. 

įsakymu Nr. V-14-19); 

 Vidaus darbo tvarkos taisyklės (patvirtintos 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 

V-14-10); 

 Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (patvirtintos 2014 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. V-14-22); 

 Archyvavimo taisyklės (patvirtintos 2015 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-15-06); 

 kiti Įmonės vidaus dokumentai. 

 

SĮ „Vilniaus planas“ vykdomų veiklų ir įgyvendinamų projektų kokybei ir 

savalaikiškumui užtikrinti taip pat periodiškai organizuoja Projektų tarybas, kurių metu aptariami 

aktualūs projektų rengimo klausimai, ieškoma problemų sprendimo būdų. Į Projektų tarybas 

kviečiami užsakovų atstovai, stengiamasi kartu ieškoti geriausių sprendimų. 

Dar viena taikoma vidaus kontrolės priemonė – tai periodiškai vykdomos projektų 

peržiūros, kurių paskirtis – finansinė bei juridinė projektų eigos priežiūra ir kontrolė. Peržiūrų 

metu projektų vadovai trumpai pristato projektų eigą, peržiūrimos patirtos ir numatomos 

projektų sąnaudos, planuojami atliktų darbų tarpiniai ir galutiniai perdavimo užsakovams 

terminai. 

 

VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 2015 METAIS 

2014 m. rugsėjo 18 d. SĮ „Vilniaus planas“ valdyba protokolu Nr. 12 patvirtino Įmonės 

veiklos strategiją 2014-2016 metų laikotarpiui. Plane numatytos trys strateginės SĮ „Vilniaus 

planas“ veiklos kryptys: 

1. Tolimesnis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakymų vykdymas. 

2. Teikiamų paslaugų modernizavimas ir spektro plėtra priklausomai nuo pagrindinio 

užsakovo ir rinkos poreikio. 
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3. Užsakymų portfelio papildymas stambiais rinkos projektais. 

Nurodytos strateginės veiklos kryptys detalizuotos 2015 metų veiklos rodikliuose, 

patvirtintuose SĮ „Vilniaus planas“ valdybos 2015 m. balandžio 16 d. protokolu Nr. 14. Veiklos 

rodikliai 2015 metams ir jų įgyvendinimas pateikiamas lentelėje Nr. 2. 

Lentelė Nr. 2. Veiklos rodikliai 2015 metams ir jų įvykdymas 

Rodiklis 

Siektina 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

Pastabos 

I-a strateginė kryptis – tolimesnis Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos 

užsakymų vykdymas: 

1. Pardavimo pajamos iš veiklos, skirtos 

Vilniaus miesto savivaldybės poreikiams 

tenkinti ar funkcijoms vykdyti. 

 
≥ 90,0% 

 
100,0% 

 

II-a strateginė kryptis – teikiamų paslaugų 

modernizavimas ir spektro plėtra 

priklausomai nuo Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos ir rinkos 

poreikio: 

1. Naujos viešinimui skirtos paslaugos 

sukūrimas, įrengiant demonstracinį stendą 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos pirmajame aukšte. 

2. Įdiegti modernizuotą geoduomenų 

teikimo aplikaciją. 

 

 

 

 

 

1 vnt. 

 

 

 
1 vnt. 

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta 

(100,0%) 

 

 
Įvykdyta 

(100,0%) 

Šioje srityje 

papildomai įdiegta 

viešinimo 

priemonė, kuri 

nebuvo numatyta 

2015 metų 

rodikliuose, – vieši 

Vilniaus miesto 

savivaldybės GIS 

duomenys 

(Opendata). 

III-ia strateginė kryptis – užsakymo 

portfelio papildymas stambiais rinkos 

projektais: 

1. Pateikti komerciniai pasiūlymai. 

 

 

2. Pardavimo pajamos, gautos iš išorės 

užsakovų. 

 

 

 
10 vnt. 

 

 

 
5-12,0% 

visų 

pardavimo 

pajamų 

 
 

16 vnt. 

 

 

 
20,7 % visų 

pardavimo 

pajamų 

 

 

 
Iš jų pasirašyta 

sutarčių – 12, kurių 

bendra vertė 845,5 

tūkst. Eur be PVM. 

IV-a strateginė kryptis (papildomai 

numatyta 2015 metams) – SĮ „Vilniaus 

planas“ darbų kokybės ir įvaizdžio 

gerinimas: 

1. Projektų tarybų skaičius. 

 

 

 

 
12 vnt. 

 

 

 

 
16 vnt. 

 

Veiklos finansinis rodiklis: 

Pardavimo pajamos 

 

2.320,0 

tūkst. EUR* 

 

3.027,0 

tūkst. EUR 

 

* - rodiklis numatytas įvertinus 2015 metų pradžioje turimus užsakymus. Jo įvykdymas priklauso nuo Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos poreikių. 
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Pateiktos lentelės duomenimis visi 2015 metais užsibrėžti tikslai buvo pasiekti. 

 

FINANSINĖ VEIKLOS APŽVALGA 

 

PAJAMOS 

Pajamų dinamika 2013-2015 metais pateikiama lentelėje Nr. 3. 

Lentelė Nr. 3. SĮ „Vilniaus planas“ pajamos 2013-2015 metais 

Pavadinimas 2013 metai 2014 metai 2015 metai 

Pardavimo pajamos, tūkst. Eur 2.057,7 2.501,0 3.027,0 

Kitos veiklos pajamos, tūkst. Eur 3,0 4,3 5,4 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos, tūkst. Eur 0,0 0,0 0,3 

Viso: 2.060,7 2.505,3 3.032,7 

Pokytis lyginat su praėjusiais metais, % -23,3 +21,6 +21,1 

 

Reikšmingam pardavimo pajamų augimui 2015 metais įtakos turėjo sudaryta sutartis su 

AB „Kauno tiltai“ dėl Transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto Vakarinio aplinkkelio 

III-io etapo darbo projekto parengimo, vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

užsakyti projektai atliekų tvarkymo srityje, taip pat pripažintos ilgalaikių projektavimo sutarčių 

pajamos pagal jų įvykdymo lygį.  

2015 metais pardavimo pajamos didėjo tiek Projektavimo, tiek GIS skyriuje 

(atitinkamai 21,1% ir 19,5% augimas). Metų pabaigoje įsteigtas naujas ES projektų skyrius 

uždirbo 14,2 tūkst. Eur pajamų (žr. paveikslą Nr. 3).  

Paveikslas Nr. 3. Pardavimo pajamos pagal skyrius 2013-2015 metais, tūkst. Eur 
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Pardavimo pajamų struktūroje 2015 metais Projektavimo skyriaus pajamos sudarė 

60,7% visų SĮ „Vilniaus planas“ pardavimo pajamų, GIS skyriaus – 38,8%, o ES skyriaus – 

0,5%. 

Didžiausi SĮ „Vilniaus planas“ paslaugų užsakovai 2015 metais buvo Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas (31,0% visų pardavimo 

pajamų), Miesto plėtros departamentas (24,8% visų pardavimo pajamų), E. miesto 

departamentas (13,6% visų pardavimo pajamų), Aplinkos ir energetikos departamentas (6,3% 

visų pardavimo pajamų). Didžiausias išorės užsakovas buvo AB „Kauno tiltai“ (10,2% visų 

pardavimo pajamų).  

Pajamos iš Miesto ūkio ir transporto departamento 2015 metais lyginant su 2014 išaugo 

404,5 tūkst. Eur arba 75,9%. Tam įtakos turėjo nuo 2015 m. lapkričio 1 d., panaikinus Aplinkos 

ir energetikos departamentą, perimti pastarojo užsakymai atliekų tvarkymo srityje. Pajamos iš E. 

miesto departamento minėtu laikotarpiu augo 67,7 tūkst. Eur arba 19,7%. Pajamos iš Miesto 

plėtros departamento mažėjo 50,7 tūkst. Eur arba 6,3%. Pajamos iš Ekonomikos ir investicijų 

departamento užsakymų 2015 metais buvo 147,9 tūkst. Eur arba 66,8% mažesnės nei 2014 

metais (nuo 2015 m. lapkričio 1 d. jis taip pat panaikintas, o užsakymus perėmė Finansų 

departamentas).  

Pardavimo pajamos pagal didžiausius užsakovus 2014-2015 metais pateikiamos 

paveiksle Nr. 4.  

Paveikslas Nr. 4. 2014-2015 metų pardavimo pajamos pagal didžiausius užsakovus, 

tūkst. Eur 

 
* – nuo 2015 m. lapkričio 1 d., panaikinus Ekonomikos ir investicijų departamentą, jo užsakymus perėmė 

Finansų departamentas, o Aplinkos ir energetikos departamento – Miesto ūkio ir transporto departamentas 
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2015 metų pardavimo pajamų struktūra pagal paslaugų grupes pateikiama paveiksle Nr. 

5. Daugiausiai – 60,0% – pardavimo pajamų buvo gauta iš teritorijų planavimo ir projektavimo 

veiklos. Įvairios GIS paslaugos sudarė 26,0% SĮ „Vilniaus planas“ pardavimo pajamų. 

Kadastrinės ir kartografinės pajamos sudarė 6,0%, monitoringo paslaugos – 5,0%, KDB500V 

paslaugos – 2,0%, kitos – 1% visose pardavimo pajamose. 

Paveikslas Nr. 5. 2015 metų pardavimo pajamų struktūra pagal paslaugų grupes, % 

 

 

SĄNAUDOS 

Sąnaudų dinamika 2013-2015 metais pateikiama lentelėje Nr. 4. 

Lentelė Nr. 4. SĮ „Vilniaus planas“ sąnaudos 2013-2015 metais 

Pavadinimas 2013 metai 2014 metai 2015 metai 

Pardavimo savikaina, tūkst. Eur 1.340,6 1.674,2 2.071,2 

Veiklos sąnaudos, tūkst. Eur 725,9 626,4 518,3 

Kitos veiklos sąnaudos, tūkst. Eur 2,8 3,4 0,1 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, 

tūkst. Eur 

0,9 0,4 1,8 

Viso: 2.070,2 2.304,4 2.591,4 

Pokytis lyginat su praėjusiais metais, % -26,9 +11,3 +12,5 

 

Atliekamų darbų apimčių didėjimas sąlygojo pardavimo savikainos augimą (23,7%). 

Tam daugiausiai įtakos turėjo išaugę subrangos apimtys dėl vykdyto Transeuropinio tinklo 

jungties – Vilniaus miesto Vakarinio aplinkkelio III-io etapo darbo projekto parengimo projekto, 

išlaidos laisvai samdomų darbuotojų paslaugoms atliekų tvarkymo srities projektuose. Tai pat 
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dėl didesnių darbų apimčių išmokėtas didesnis darbo atlygis etatiniams darbuotojams bei 

perkeltos ankstesnių laikotarpių sąnaudos projektų, kurių pajamos buvo pripažintos 2015 metais. 

Veiklos sąnaudos dėl Įmonės taikytos sąnaudų kontrolės ir taupymo politikos 2015 

metais buvo 17,3% mažesnės nei 2014 metais. 

Pardavimo savikainos struktūra 2014-2015 metais pateikiame paveiksle Nr. 6. 

Didžiausią dalį pardavimo savikainoje sudaro gamybinių skyrių darbuotojų darbo užmokestis. 

2015 metais jo dalis siekė 62,0% visoje pardavimo savikainoje. Darbdavio mokami mokesčiai 

sudarė 19,0%, subranga – 18,7%, kitos sąnaudos 0,3%. 

Paveikslas Nr. 6. Pardavimo savikainos struktūra 2014-2015 metais, tūkst. Eur ir % 

 

 

Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudaro administracijos darbo užmokestis. 2015 metais 

šių sąnaudų dalis bendroje veiklos sąnaudų struktūroje siekė 40,6%. Nuo administracijos 

darbuotojų darbo užmokesčio mokami darbdavio mokesčiai sudarė 12,2%. Patalpų nuomos 

sąnaudos ir komunaliniai mokesčiai sudarė 20,3% visų veiklos sąnaudų 2015 metais, programų 

priežiūros ir licencijų įsigijimo sąnaudos – 5,6%, pardavimo sąnaudos (projektų spausdinimo, 

rišimo, civilinės atsakomybės draudimo, skelbimų spaudoje ir kitos su projektų vykdymu 

susijusios sąnaudos) – 5,1%, amortizacija ir nusidėvėjimas – 4,0%. Kitos veiklos sąnaudos 

(12,2% visų veiklos sąnaudų 2015 metais) apima patalpų ir naudojamos technikos remonto ir 

priežiūros sąnaudas, kanceliarinių prekių, kuro, ryšių, pašto, komandiruočių, kvalifikacijos 

kėlimo ir literatūros įsigijimo, reprezentacines ir įvairias kitas smulkias sąnaudas (žr. paveikslą 

Nr. 7). 
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Pateikto paveikslo duomenimis, amortizacijos ir nusidėvėjimo, programų priežiūros ir 

licencijų įsigijimo bei kitos veiklos sąnaudos turėjo ženklias mažėjimo tendencijas. Jos 2015 

metais lyginat su 2014 metais mažėjo atitinkamai 67,5%, 31,3% ir 59,8%. Tam įtakos turėjo, dėl 

lėšų trūkumo reikiama apimtimi nevykdytos investicijos į Įmonės materialų ir nematerialų turtą, 

neįsigytos įvairių programų licencijos ir naujumo paketai, taupoma buvo ir kitose srityse. 

Paveikslas Nr. 7. Veiklos sąnaudų struktūra 2014-2015 metais, tūkst. Eur ir % 

 

 

Kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų apimtys 2015 metais buvo 

nereikšmingos, todėl plačiau nedetalizuojamos. Pažymėtina, kad SĮ „Vilniaus planas“ 2015 

metais uždirbus pelną, buvo priskaičiuotas 67,0 tūkst. Eur pelno mokestis. 

 

VEIKLOS REZULTATAI 

Apibendrinant skyriuose „Pajamos“ ir „Sąnaudos“ išdėstytą informaciją, pateikiamas 

grafikas Nr. 8, kuriame taip pat nurodomas SĮ „Vilniaus planas“ 2013, 2014 ir 2015 metų veiklos 

rezultatas. Grafiko duomenimis, Įmonė 2013 metais patyrė 9,4 tūkst. Eur nuostolį, 2014 metais 

uždirbo 158,7 tūkst. Eur grynojo pelno, o 2015 metais – 374,4 tūkst. Eur grynojo pelno (2,4 

karto daugiau lyginat su 2014 metais). 
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Paveikslas Nr. 8. Pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatas 2013-2015 metais, tūkst. Eur 

 

 

Žemiau esančiame grafike pateikiami apibendrinti atskirų Įmonės gamybinių skyrių 

duomenys ir jų bendrojo pelningumo rodiklis. Grafiko duomenimis, Projektavimo skyrius 2015 

metais uždirbo 600,5 tūkst. Eur bendrojo pelno, GIS skyrius – 348,2 tūkst. Eur, ES projektų 

skyrius – 7,0 tūkst. Eur, o skyrių bendrasis pelningumas atitinkamai sudarė 32,7%, 29,7% ir 

49,6%. Pažymėtina, kad ES projektų skyrius buvo įkurtas nuo 2015 m. gruodžio 1 d. Iki tos 

dienos investicinių projektų ir paraiškų rengimo darbai vykdyti GIS skyriaus apimtyje. 

Paveikslas Nr. 9. Gamybinių skyrių bendrasis pelningumas 2015 metais, tūkst. Eur ir % 
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TURTAS 

2015 metų pabaigoje SĮ „Vilniaus planas“ turto vertė buvo lygi 3.643,9 tūkst. Eur ir 

lyginat su 2014 metų pabaiga buvo 22,6% didesnė, o lyginat su 2013 metų pabaiga 34,2% 

didesnė. Didžiąją dalį Įmonės turto sudaro trumpalaikis turtas. Pažymėtina, kad jo dalis 2013-

2015 metų laikotarpiu didėjo, t.y. nuo 97,3% 2013 metais iki 98,8% 2015 metais. Tuo tarpu 

ilgalaikio turto dalis atitinkamai sumažėjo nuo 2,7% iki 1,2% (žr. paveikslą Nr. 10). 

Paveikslas Nr. 10. Turto struktūra 2013-2015 metais, tūkst. Eur ir % 

 

 

2013 metais ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto proporcijos buvo panašios 

(atitinkamai 47,9% ir 52,1%), tuo tarpu 2015 metais ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto 

vertės pasikeitė ir proporcijos tapo atitinkamai lygios 63,1% ir 36,9%. 2015 metais atliktos 

investicijos plačiau detalizuojamos skyriuje „Investicijos į ilgalaikį turtą“. 

Trumpalaikio turto struktūra 2013-2015 metų laikotarpyje pateikiame paveiksle Nr. 11. 

Didžiausią dalį trumpalaikiame turte sudaro per vienerius metus gautinos sumos. 2015 m. 

gruodžio 31 d. jos siekė 3.421,2 tūkst. Eur (95,1% viso trumpalaikio turto). Per vienerius metus 

gautinas sumas sudarė pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos (gautinos sumos, pripažintos 

pagal ilgalaikių projektavimo sutarčių įvykdymo lygį), atitinkamai 91,4% ir 8,6%. Trumpalaikis 

pirkėjų įsiskolinimas detaliau aprašomas prie paveikslų Nr. 12 ir 13. Kitą trumpalaikį turtą 

sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios 2015 m. pabaigoje buvo lygios 24,6 tūkst. Eur, 

atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys sudarė 23,1 tūkst. Eur. Pinigų ir 

pinigų ekvivalentų 2015 m. gruodžio 31 d. eilutėje buvo 129,9 tūkst. Eur. Tai lėšos skirtos 

darbuotojų darbo užmokesčiui už 2015 m. gruodžio mėn. išmokėti. 
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Paveikslas Nr. 11. Trumpalaikio turto struktūra 2013-2015 metais, tūkst. Eur ir % 

 

 

Toliau detalizuojama didžiausia trumpalaikio turto dalis – pirkėjų įsiskolinimas už 

paslaugas. Pažymėtina, kad pirkėjų įsiskolinimas per 2015 metus išaugo 14,2%, nuo 2.736,6 

tūkst. Eur iki 3.126,2 tūkst. Eur.  

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansiniai įsipareigojimai SĮ „Vilniaus 

planas“ buvo didžiausi. Didžiausias įsiskolinimas už suteiktas paslaugas 2015 metų pabaigoje 

buvo Miesto ūkio ir transporto departamento. Jo skola SĮ „Vilniaus planas“ siekė 1.069,0 tūkst. 

Eur ir tai sudarė 34,2% visų pirkėjų įsiskolinimų Įmonei. Antroje vietoje – Miesto plėtros 

departamentas, kurio skola buvo lygi 764,6 tūkst. Eur arba 24,5% viso pirkėjų įsiskolinimo. 

Trečiasis didžiausias skolininkas su 513,3 tūkst. Eur skola buvo E. miesto departamentas (16,4% 

viso pirkėjų įsiskolinimo). AB „Kauno tiltai“ skola Įmonei 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 338,5 

tūkst. Eur arba 10,8% viso pirkėjų įsiskolinimo. Toliau sekė Švietimo, kultūros ir sporto 

departamentas su 150,4 tūkst. Eur įsiskolinimu (4,8% viso pirkėjų įsiskolinimo), UAB 

„Grinda“ su 96,0 tūkst. Eur įsiskolinimu (3,1% viso pirkėjų įsiskolinimo). Finansų departamento 

skola minėtai datai sudarė 59,1 tūkst. Eur (1,9% visų pirkėjų įsiskolinimo), UAB „Vilniaus 

gatvių apšvietimo elektros tinklai“ skola siekė 59,1 tūkst. Eur (1,9% visų pirkėjų įsiskolinimo). 

Visų kitų pirkėjų įsiskolinimai sudarė 75,8 tūkst. Eur, t.y. 2,4% viso pirkėjų įsiskolinimo (žr. 

paveikslą Nr. 12).  

 



17 

 

 

 

Paveikslas Nr. 12. Didžiausi skolininkai 2015 m. gruodžio 31 d., tūkst. Eur 

 
* – Finansų departamento skolos apima perimtus Ekonomikos ir investicijų departamento įsiskolinimus, o 

Miesto ūkio ir transporto departamento – Aplinkos ir energetikos departamento įsipareigojimus 

 

2015 metais labiausiai augo AB „Kauno tiltai“ įsipareigojimai Įmonei (žr. paveikslą Nr. 

13). Sudarius sutartį su AB „Kauno tiltai“ dėl Transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto 

Vakarinio aplinkkelio III-io etapo darbo projekto parengimo, metų pabaigoje atsirado 338,5 tūkst. 

Eur skola už suteiktas paslaugas. Taip pat ženkliai – 97,2 tūkst. Eur arba 23,4% – didėjo E. 

miesto departamento skola. Miesto plėtros departamento įsiskolinimai per metus padidėjo 81,3 

tūkst. Eur arba 11,9%. Miesto ūkio ir transporto departamento įsipareigojimai (lyginama kartu su 

Aplinkos ir energetikos departamento skolomis) per 2015 metus paaugo 46,3 tūkst. Eur arba 

4,5%, Švietimo kultūros ir sporto departamento įsipareigojimai 2015 m. pabaigoje buvo 2,5 tūkst. 

Eur (1,7%) didesni nei 2014 metų pabaigoje. UAB „Grinda“ skolos išaugo 11,3 tūkst. Eur 

(13,4%), UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ – 18,4 tūkst. Eur arba 45,2%. 

Mažėjimo tendencijas turėjo Finansų departamento (vertinat kartu su Ekonomikos ir 

investicijų departamentu) įsipareigojimai. Jie per 2015 metus sumažėjo 160,2 tūkst. Eur arba 

73,0%. Kitų pirkėjų skolos taip pat mažėjo ir 2015 m. pabaigoje buvo 45,7 tūkst. Eur arba 37,6% 

mažesni nei 2014 metų pabaigoje. 
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Paveikslas Nr. 13. Didžiausių skolininkų skolos pokytis per 2015 metus, tūkst. Eur 

 
* – Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. Ekonomikos ir investicijų departamento įsiskolinimus perėmė Finansų 

departamentas, o Aplinkos ir energetikos departamento – Miesto ūkio ir transporto departamentas, todėl 

palyginimo tikslais šių panaikintų departamentų skolos, buvusios 2014 m. gruodžio 31 d., pridėtos prie jas 

perėmusių departamentų skolų 

 

NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

SĮ „Vilniaus planas“ pasyvų struktūra 2013-2015 metų laikotarpyje pateikiama 

paveiksle Nr. 14. Jo duomenimis, 2013-2014 metais pasyvų sudedamųjų dalių proporcijos kito 

nežymiai, tačiau 2015 metais atsirado didesnių pokyčių. 2014 metais nuosavas kapitalas sudarė 

65,5% visų pasyvų, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 33,9%. Tuo 

tarpu 2015 metais dėl ženkliai išaugusių kreditorinių įsipareigojimų (detaliau žr. paveikslą Nr. 

15) jų dalys pasiskirstė taip: 61,5% ir 38,0%. Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 

dalis nekito ir buvo lygi 0,6%. 
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Paveikslas Nr. 14. Pasyvų struktūra 2013-2015 metais, tūkst. Eur ir % 

 

 

Įmonės nuosavo kapitalo vertė 2015 m. gruodžio 31 d. buvo lygi 2.239,8 tūkst. Eur, t.y. 

15,2% didesnė nei 2014 metų pabaigoje. Tai sąlygojo 2015 metais uždirbtas pelnas. Pokyčių 

Įmonė savininko kapitale ir rezervo eilutėje nebuvo. 

Po vienerių metų mokėtinas sumas ir ilgalaikius įsipareigojimus sudarė gauti 

išankstiniai apmokėjimai. Jų pokyčiai 2015 metais buvo nežymūs. 

Per vienerius metus mokėtinos sumos 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 37,3% didesnės nei 

2014 metų pabaigoje. Tam įtakos turėjo 28,5% arba 175,0 tūkst. Eur išaugę įsipareigojimai 

tiekėjams. Taip pat 61,6% didesni įsipareigojimai darbuotojams. Su darbo santykiais susijusių 

įsipareigojimų padidėjimas atsirado dėl už 2015 metų gruodžio mėnesį darbuotojams 

priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio (jis buvo išmokėtas 2016 metų sausio mėn.), tuo 

tarpu 2014 metų gruodžio mėnesio darbo užmokestis buvo priskaičiuotas ir išmokėtas 2014 metų 

gruodžio mėn. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2015 metų pabaigoje 

sudarė 197,4 tūkst. Eur (kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudarė 

mokėtinas PVM), pelno mokesčio įsipareigojimai – 67,0 tūkst. Eur, gauti išankstiniai 

apmokėjimai siekė 13,7 tūkst. Eur (žr. paveikslą Nr. 15). 



20 

 

 

 

Paveikslas Nr. 15. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2014-2015 

metais, tūkst. Eur 

 

 

Didžiausia trumpalaikių kreditorinių įsipareigojimų dalis – skolos tiekėjams – 

detalizuojamos paveiksle Nr. 16. SĮ „Vilniaus planas“ įsiskolinimas Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijai už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas 2015 m. gruodžio 31 d. 

sudarė 411,2 tūkst. Eur arba 52,0% visos skolos tiekėjams. Skolos subrangovams siekė 364,0 

tūkst. Eur arba 46,0% visų skolų teikėjams. Įvairios kitos skolos už paslaugas ir prekes buvo 

lygios 13,2 tūkst. Eur arba 2,0% bendroje skolų tiekėjams struktūroje. 

Paveikslas Nr. 16. Skolų tiekėjams struktūra 2015 m. pabaigoje, % 
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FINANSINIAI RODIKLIAI 

SĮ „Vilniaus planas“ finansiniai rodikliai ir jų dinamika 2013-2015 metų laikotarpiu 

pateikiama lentelėje Nr. 5. 

Lentelė Nr. 5. Finansiniai rodikliai ir jų dinamika 2013-2015 metais 

Rodiklis 2013 metai 2014 metai 2015 metai 

EBITDA  

(pelnas prieš palūkanas, mokesčius 

ir nusidėvėjimą (amortizaciją) 

112,7 Eur 263,9 Eur 460,8 Eur 

EBITDA marža 

(EBITDA/pardavimo pajamos) 
5,5% 10,6% 15,2% 

Grynasis pelningumas 

(nuostolingumas) 

(grynasis pelnas (nuostoliai) / 

pardavimo pajamos) 

-0,5% 6,4% 12,4% 

Veiklos sąnaudų rodiklis  

(EBITDA/veiklos sąnaudos) 
15,5% 42,1% 88,9% 

Turto pelningumas  

(grynasis pelnas (nuostoliai) / 

turtas) 

-0,4% 5,3% 10,3% 

Kritinis likvidumas  

((trumpalaikis turtas-atsargos ir 

išankstiniai apmokėjimai) / per 

vienerius metus mokėtinos sumos ir 

trumpalaikiai įsipareigojimai 

2,8 2,9 2,6 

Įsiskolinimo koeficientas  

(mokėtinos sumos ir 

įsipareigojimai / turtas) 

0,3 0,4 0,4 

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas  

((trumpalaikis pirkėjų įsiskolinimas 

/ pardavimo pajamos) x 365) 

399 dienos 399 dienos 377 dienos 

Turto apyvartumas  

(pardavimo pajamos / turtas) 
0,8 0,8 0,8 

 

INVESTICIJOS Į ILGALAIKĮ TURTĄ 

2015 metais ilgalaikio turto įsigijimui skirta 43,4 tūkst. Eur be PVM. Nematerialiam 

turtu įsigyti išleista 32,8 tūkst. Eur be PVM, materialiam – 10,6 tūkst. Eur be PVM (žr. paveikslą 

Nr. 17).  

Nematerialiojo turto kategorijoje pirktos Microsoft Office 2013 licencijos (2 vnt.), 

programos CorelDRAW Graphics Suite X7 licencija, programos Photoshop CC Subscribtion 

English licencijos (2 vnt.), darbo užmokesčio apskaitos ir personalo apskaitos modulis, įsigyta 

demonstracinio stendo pirmajame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastato aukšte 

aplikacija. Taip pat Įmonės specialistai užbaigė geoduomenų teikimo aplikacijos modernizavimo 

darbus, kurių metu sukurta vartotojams ir administratoriui patogesnė aplikacijos versija, išplėstas 

jos teikiamų galimybių spektras.  
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Materialiojo turto kategorijoje įsigyti nauji baldai susidėvėjusiems baldams pakeisti, t.y. 

nupirkta komoda dokumentams, biuro kėdės (3 vnt.), stalas su priestaliu, kiti baldai. Įsigyta ši 

Įmonės kasdienei veiklai reikalinga įranga: spausdintuvas Brother MFC-J6920DW, lazerinis 

spausdintuvas TA P-C2160DN, lazerinis tolimatis D810 su adapteriu, GeoMax Zenith25 PRO 

GNSS imtuvo komplektas, įrišimo aparatas Fellowes Quasar+500. 

Paveikslas Nr. 17. Investicijos į ilgalaikį turtą 2015 metais, Eur be PVM 

 

 

ATEITIES PLANAI 

Rengiamoje SĮ „Vilniaus planas“ veiklos strategijoje numatoma išskirtinį dėmesį skirti 

šioms keturioms sritims: 

1. Užsakovo poreikius atitinkančių paslaugų teikimas. 

2. Paslaugų modernizavimas ir spektro plėtra. 

3. Veiklos ir finansinio efektyvumo didinimas. 

4. Žmogiškieji ištekliai ir socialinė veikla. 

 

Atsižvelgiant į strategines Įmonės veiklos organizavimo kryptis, nustatyti 2016 metų 

veiklos tikslai, pateikiami lentelėje Nr. 6. 
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Lentelė Nr. 6. SĮ „Vilniaus planas“ veiklos tikslai 2016 metams 

Strateginiai tikslai ir 

uždaviniai 
2016 metų tikslai 

Tikslo 

matavimo 

vienetas 

Siektinas 

rezultatas 

I. TIKSLAI, SUSIJĘ SU ĮMONĖS SPECIALIĄJA VEIKLOS PASKIRTIMI: 

1-as tikslas: teikti užsakovo 

poreikius atitinkančias 

paslaugas, rengiant miestui 

svarbius strateginius 

projektus ir vykdant 

informacijos viešinimo veiklą 

1. Pagal 2015 metais ekspertų 

pateiktas išvadas ir Vilniaus 

miesto savivaldybės 

administracijos suformuotą 

užsakymą parengti Vilniaus 

miesto Bendrojo plano korektūrą 

ir keitimą 

Atliktų 

darbų 

dalis, % 

30% 

2. Parengti Vilniaus miesto 

darnaus judumo planą 

Atliktų 

darbų 

dalis, % 

70% 

3. Rengti miestui svarbius 

transporto ir infrastruktūros 

projektus, numatytus 2014-2020 

m. Vilniaus miesto integruotų 

teritorijų vystymo programoje ir 

kitose programose 

Atliktų 

darbų 

apimtis, 

tūkst. Eur 

800,0 

tūkst. Eur 

4. Vykdyti Vilniaus miesto 

savivaldybės urbanizuotos 

teritorijos didelio tikslumo 

topografinės, inžinerinės, 

teritorijų planavimo, techninių 

projektų dokumentų 

informacijos skaitmenizavimą, 

integravimą ir atnaujinimą 

Naujų 

projektų, 

kurių 

duomenys 

integruoti, 

skaičius, 

vnt. 

7.000 vnt. 

5. Papildyti Opendata naujomis 

temomis 

Naujos 

temos, vnt. 
14 vnt. 

2-as tikslas: vykdyti paslaugų 

modernizaciją ir plėsti jų 

spektrą, teikiant naujas 

paslaugas bei plėtojant 

sumanaus miesto (SMART 

CITY) technologijas 

planavimo ir statybų srityje 

bei kuo plačiau naudojant GIS 

duomenis 

1. Rengti investicinius projektus, 

sąnaudų ir naudos analizes, 

paraiškas ES struktūrinių fondų 

paramai gauti bei vykdyti 2014-

2020 m. Vilniaus miesto 

integruotų teritorijų vystymo 

programos stebėseną 

Parengti 

investiciniai 

projektai, 

sąnaudų ir 

naudos 

analizės bei 

paraiškos, 

vnt. 

 

Parengtos 

ataskaitos, 

vnt. 

 

 

12 vnt. 

 

 

 

 

 

3 vnt. 

2. Atnaujinti ir papildyti 

Vilniaus GIS duomenų bazes 

kitų centrinių registrų 

duomenimis (NTR, JAR, 

Gyventojų registro) 

Atnaujintų 

centrinių 

registrų 

skaičius, 

vnt. 

3 vnt. 

3. Parengti Vilniaus miesto GIS 

integracijos su BIM (Building 
Planas, vnt. 1 vnt. 
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Strateginiai tikslai ir 

uždaviniai 
2016 metų tikslai 

Tikslo 

matavimo 

vienetas 

Siektinas 

rezultatas 

Information Modeling) planą 

II. VEIKLOS IR FINANSINIAI EFEKTYVUMO TIKSLAI: 

3-ias tikslas: didinti Įmonės 

veiklos ir finansinį 

efektyvumą 

1. Pardavimo pajamos 
tūkst. Eur 

2.700,0 

tūkst. Eur 

2. Įmonės pajamų, gautų iš 

išorės klientų, dalis % 

12% visų 

pardavimo 

pajamų 

III. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMO TIKSLAI: 

4-as tikslas: siekti profesinio 

Įmonės žmogiškųjų išteklių 

tobulėjimo ir formuoti vidinę 

Įmonės kultūrą 

1. Kelti darbuotojų kvalifikaciją Apmokytų 

darbuotojų 

skaičius, 

vnt. 

Ne mažiau 

nei 20 

darbuotojų 

 

GALIMOS RIZIKOS IR JŲ VALDYMO PRIEMONĖS 

Lentelėje Nr. 7 išskirtos pagrindinės rizikos, galinčios turėti įtakos Įmonės veiklai ir 

finansiniams rezultatams. 

Lentelė Nr. 7. Galimos rizikos 

Eil. 

Nr. 
Galima rizika Galimos pasekmės 

1. Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos departamentų 

pateikiamų užsakymų apimtys 

didesnės nei turimas finansavimas 

Įmonė gali tapti nemoki, dėl to gali prarasti dalį 

darbuotojų, dalis subrangovų ir laisvai samdomų 

darbuotojų gali atsisakyti teikti paslaugas. 

2. Užsakymų iš Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos apimčių 

sumažėjimas 

Esant nedidelės apimties sumažėjimui, jis galėtų 

būti pakeistas darbais išorės užsakovams. Esant 

ženkliam užsakymų srauto sumažėjimui, ženkliai 

kristų darbuotojų darbo užmokestis, dėl to būtų 

prarandami kvalifikuoti specialistai, prastėtų 

Įmonės finansiniai rezultatai. 

3. Nepasirašyta nauja vidaus sandorio 

sutartis tarp Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos ir SĮ 

„Vilniaus planas“ 

Įmonė netektų pagrindinio užsakymų šaltinio. 

Prarastus užsakymus kompensuoti rinkos 

projektais būtų sudėtinga. Įmonės steigėjas turėtų 

svarstyti Įmonės pardavimo investuotojams, 

restruktūrizavimo ar likvidavimo galimybes. 

4. Kompetencijos trūkumas planuojant, 

įgyvendinant ir kontroliuojant 

Europos Sąjungos lėšomis 

finansuojamus projektus 

Negautas struktūrinių fondų finansavimas. 

5. Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas Darbų kokybės mažėjimas, terminų vėlavimas, 

prarasta Įmonės reputacija, finansinės pasekmės. 

6. Klaidos vykdomuose projektuose, 

darbų vėlavimas 

Prarasta Įmonės reputacija, finansiniai nuostoliai. 

7. Prastovos, informacijos praradimas Prarasta projektinė ir GIS informacija, 
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Eil. 

Nr. 
Galima rizika Galimos pasekmės 

dėl įrangos gedimo darbuotojo ar visos Įmonės prastovos. 

8. Reputacinė rizika dėl nepateisintų 

užsakovų lūkesčių 

Neigiama nuomonė apie Įmonę, sumažėjęs 

užsakovų pasitikėjimas, sumažėjusios užsakymų 

apimtys. 

 

Lentelėje Nr. 8 pateikiamos priemonės galimoms rizikoms išvengti arba joms suvaldyti. 

Lentelė Nr. 8. Rizikų valdymo priemonės 

Eil. 

Nr. 
Galima rizika Veiksmai rizikos išvengti arba jai suvaldyti 

1. Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos departamentų 

pateikiamų užsakymų apimtys 

didesnės nei turimas finansavimas 

1. Kelti klausimą dėl užsakymų apimčių ir 

finansavimo disproporcijos Įmonės valdyboje, 

susitikimuose su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija ir departamentais. 

2. Siūlyti pagrindiniam užsakovui peržiūrėti 

užakytų projektų sąrašą nustatant prioritetinius 

projektus, kuriuos būtina vykdyti, o kurių 

įgyvendinimą galima pristabdyti arba nukelti. 

3. Parduoti dalį susidariusio Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos įsiskolinimo. 

2. Užsakymų iš Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos apimčių 

sumažėjimas 

1. Nedideliam užsakymų srauto mažėjimui 

kompensuoti ieškoti projektų rinkoje, 

dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose. 

2. Esant ženkliam užsakymų srauto mažėjimui, 

kelti klausimą Įmonės valdyboje bei 

departamentuose dėl didesnės dalies darbų 

užsakymo SĮ „Vilniaus planas“, o ne rinkoje. 

3. Esant ženkliam užsakymų ir pajamų 

sumažėjimui ir nenumatant augimo ateityje, 

optimizuoti Įmonės personalą, atsisakant 

žemiausios kvalifikacijos darbuotojų, siekiant 

išlaikyti darbo užmokesčio lygį kvalifikuotiems 

specialistams. 

3. Nepasirašyta nauja vidaus sandorio 

sutartis tarp Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos ir SĮ 

„Vilniaus planas“ 

1. Esama sutartis galioja iki 2018 m. gruodžio 7 

d. 2017 metais kelti klausimą SĮ „Vilniaus 

planas“ valdyboje bei Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijoje dėl naujos sutarties 

pasirašymo svarbos, pasiruošimo procedūrų ir 

teisinių dokumentų parengimo. 

4. Kompetencijos trūkumas planuojant, 

įgyvendinant ir kontroliuojant 

Europos Sąjungos lėšomis 

finansuojamus projektus 

1. Esamus darbuotojus siųsti į mokymus ir 

kursus. 

2. Nesant pakankamą kvalifikaciją turinčių 

darbuotojų Įmonės viduje, įdarbinti papildomus 

darbuotojus, ieškoti subrangovų. 

3. Konsultuotis su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Europos Sąjungos projektų 

koordinavimo skyriumi. 
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Eil. 

Nr. 
Galima rizika Veiksmai rizikos išvengti arba jai suvaldyti 

5. Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas 1. Kelti darbuotojų kvalifikaciją juos siunčiant į 

mokymus ir kursus. 

2. „Auginti“ pamainą pensinio amžiaus 

darbuotojams pakeisti. 

3. Ieškoti patikimų ir atsakingų laisvai samdomų 

darbuotojų arba subrangovų, jei atitinkamos 

srities specialistų trūkumas yra dėl vienkartinio 

užsakymo vykdymo. 

6. Klaidos vykdomuose projektuose, 

darbų vėlavimas 

1. Organizuoti Projektų tarybas, kuriose būtų 

aptariami principiniai sprendiniai, esami ir 

galimi sunkumai, ieškoma bendro sprendimo. 

2. Skyrių viduje organizuoti pasitarimus darbų 

eigai įvertinti ir kontroliuoti. 

3. Privalomojo projektuotojo civilinės 

atsakomybės ir Vadovų civilinės atsakomybės 

draudimas. 

7. Prastovos, informacijos praradimas 

dėl įrangos gedimo 

1. Turimos įrangos peržiūra, būklės įvertinimas, 

gedimų analizė. 

2. Įrangos atnaujinimo plano ir biudžeto 

sudarymas. 

3. Skirti lėšų įrangos atnaujinimui. 

8. Reputacinė rizika dėl nepateisintų 

užsakovų lūkesčių 

1. Kruopštus darbų planavimas, vykdymo 

priežiūra ir kontrolė. 

2. Glaudus bendradarbiavimas su užsakovais, 

savalaikis informavimas apie kylančius 

sunkumus, sprendimų siūlymas. 

3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, 

motyvacija. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius 

Tel.: (8 5) 211 2446 

Faks.: (8 5) 211 2445 
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www.vilniausplanas.lt 
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