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1. POLITIKOS TIKSLAS IR TAIKYMAS 

1.1. Politika nustato pagrindinius Bendrovės Paramos teikimo principus.  
1.2. Politika taikoma Bendrovei, jos valdymo organams, tiesiogiai ir netiesiogiai valdomiems juridiniams 

asmenims bei jų priežiūros ir valdymo organams, darbuotojams, taip pat Paramos gavėjams, ta 
apimtimi, kiek jiems gali būti taikomos atitinkamos Politikos nuostatos.  

 
2. SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI 

Sąvoka Sąvokos ar trumpinio apibrėžimas / išaiškinimas 

Bendrovė AB Vilniaus šilumos tinklai (juridinio asmens kodas 124135580). 

Generalinis direktorius Bendrovės vienasmenis valdymo organas – generalinis direktorius. 

Paraiška Nustatytos formos paraiška Paramai gauti, kurią turi užpildyti 
Paramos gavėjas, kreipdamasis dėl Paramos suteikimo. 

Parama Paramos teikėjo savanoriškas ir neatlygintinas, išskyrus LPĮ 
leidžiamus Paramos gavėjo įsipareigojimus, Paramos dalykų teikimas 
Paramos gavėjams Politikoje ir (ar) Taisyklėse nustatyta tvarka, 
nepažeidžiant LPĮ nuostatų. 

Paramos dalykas Piniginės lėšos, bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ir įsigytas 
prekes, suteiktas paslaugas, suteikiant turtą naudotis panaudos teise 
ar kita, kaip tai apibrėžta LPĮ. 

Paramos gavėjas Pareiškėjas, kuris atitinka LPĮ nustatytus reikalavimus Paramai gauti 
ir kuriam yra paskirta Parama. 

Paramos sutartis Tarp Paramos gavėjo ir Bendrovės sudaryta sutartis dėl Paramos 
teikimo. 

Paramos teikėjas Bendrovė. 

Pareiškėjas Juridinis arba fizinis asmuo, siekiantis gauti Paramą ir pateikęs 
Taisyklėse nustatytos formos Paraišką Paramai gauti. 

Politika Bendrovės Paramos skyrimo politika; šis dokumentas. 

LPĮ Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, įskaitant visus jo 
pakeitimus ir papildymus. 

Taisyklės Bendrovės valdybos patvirtintos Bendrovės Paramos valdymo 
taisyklės, įskaitant vėlesnius jų pakeitimus ir papildymus. 

Valdyba Bendrovės kolegialus valdymo organas - valdyba. 

Vertinimo komitetas Iš ne mažiau kaip 5 (penkių) Bendrovės darbuotojų susidedantis 
Paramos Paraiškų vertinimo organas. 

 
3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1. Bendrovė, teikdama Paramą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, LPĮ, kitais įstatymais 
ir teisės aktais, reglamentuojančiais Paramos skyrimą, Bendrovės įstatais, šia Politika, Taisyklėmis ir 
kitais Bendrovės vidaus teisės aktais.  

3.2. Politika paremta Bendrovės veiklos strategijos tikslais ir vertybėmis, siekiant užtikrinti teikiamos 
Paramos tikslingumą, viešumą, nešališkumą ir skaidrumą.  

3.3. Generalinis direktorius, rengdamas Bendrovės biudžeto projektą, numato Paramai skirtinų lėšų sumą 
(metinį Paramos biudžetą), kurį kartu su Bendrovės metiniu biudžetu tvirtina Valdyba. Metinis 
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Paramos biudžetas negali būti didesnis kaip 10 (dešimt) procentų Bendrovės ataskaitinių finansinių 
metų grynojo pelno. 

3.4. Paramos valdymo tvarką, Paramos skyrimo principus, sprendimų dėl Paramos skyrimo priėmimo bei 
kitus su Parama susijusius klausimus nustato Taisyklės. Taisyklės privalo užtikrinti skaidrų, sąžiningą, 
teisėtą ir efektyvų Paramos skyrimą ir panaudojimą, siekiant Politikoje nustatytų visuomenei 
naudingų tikslų. Taisyklėse gali būti nustatyti ir kiti šią Politiką ir teisės aktus atitinkantys ir 
papildantys Paramos skyrimo principai ir kriterijai. 

3.5. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, Valdybos, Vertinimo komiteto, Generalinio direktoriaus 
kompetencija ir jų sprendimų priėmimo tvarka su Parama susijusiais klausimais detalizuota 
Bendrovės įstatuose, Taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose. 

3.6. Bendrovėje sudaromas Vertinimo komitetas, kuris nėra Bendrovės valdymo organas. Vertinimo 
komiteto pagrindinė funkcija – nagrinėti, vertinti ir tvirtinti pateiktas Paraiškas. Taip pat Vertinimo 
komitetas teikia išvadas, Paraiškų vertinimo ataskaitas Valdybai bei atlieka kitas funkcijas jam 
Taisyklėse ar kituose Bendrovės vidaus teisės aktuose nustatytos kompetencijos ribose. Vertinimo 
komiteto nariams už veiklą neatlyginama.  

 
4. PARAMOS SKYRIMO PRINCIPAI 

4.1. Bendrovė teikdama Paramą vadovaujasi šiais principais: 

4.1.1. atitikties Bendrovės veiklos tikslams - vertinant Paraiškas ir priimant sprendimus dėl Paramos 

skyrimo turi būti siekiama, kad Paramą gautų tie Pareiškėjai, kurių nurodyti ir tinkamai pagrįsti 

Paramos panaudojimo tikslai labiausiai atitinka Bendrovės veiklos tikslus, socialinės atsakomybės 

politikos kryptis ir deklaruojamas Bendrovės vertybes; 

4.1.2. tikslingumo - Paramą gali gauti Pareiškėjai, kurių vykdoma veikla, projektai, iniciatyvos sukuria vertę 

srityse, kuriose Bendrovė veikia regionų ar nacionaliniu mastu; 

4.1.3. skaidrumo - visoms Paraiškoms turi būti taikomi vienodi, aiškūs ir suprantami Paramos vertinimo ir 

skyrimo kriterijai; 

4.1.4. nešališkumo - tais atvejais, kai Paraiškos vertinimas gali sukelti interesų konfliktą, vertinant Paraišką 

ir priimant sprendimą, Vertinimo komiteto narys (Paramos paraiškos vertinimui paskirtas atsakingas 

Bendrovės darbuotojas ir (ar) Bendrovės kolegialaus organo narys, dalyvaujantis priimant 

sprendimą skirti Paramą) privalo nusišalinti nuo Paraiškos vertinimo ir sprendimo priėmimo. 

5. PARAMOS SKYRIMO TIKSLAI IR PAGRINDAI  

5.1. Bendrovė, vykdydama strategijoje numatytą veiklą ir plėtrą bei įgyvendinant visuomenei svarbius 

projektus, iniciatyvas, turi teisę skirti Paramą šiems tikslams: 

5.1.1. vietos regionų ir (arba) bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje Bendrovė vykdo arba vysto veiklą, 
socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos 
sportą) projektams, veikloms ir kitais LPĮ nurodytais atvejais. Šie projektai ir (ar) veiklos turi kurti, 
skatinti Bendrovės ir bendruomenės ilgalaikį bendradarbiavimą, turi būti susiję su Bendrovės 
strateginiais tikslais, veikla bei vykdomais projektais ar programomis, be to atitikti Taisyklėse 
nustatytus Paramos skyrimo kriterijus. 

5.2. Parama neskiriama ir negali būti naudojama: 
5.2.1. politinėms partijoms, valstybės politikams, politinei reklamai ar politinėms kampanijoms finansuoti 

ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis 
kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti;  
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5.2.2. politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, 
savivaldybių tarybų narių ir politinių partijų vienasmenių ir kolegialių valdymo organų narių, jų 
artimųjų giminaičių, sutuoktinių, sugyventinių, partnerių, kai partnerystė įregistruota įstatymų 
nustatyta tvarka, įsteigtiems fondams ir įstaigoms. Šiame punkte nurodyti asmenys negali dalyvauti 
vertinant Paraiškas gauti Paramą ir priimant sprendimus dėl Paramos teikimo; 

5.2.3. ekstremaliam ir padidintos rizikos sportui, veikloms, populiarinančioms ir (ar) susijusioms su 
azartiniais ar tokio pobūdžio lošimais, alkoholiniais gėrimais, rūkalais ar kitomis svaiginančiomis 
medžiagomis ir (ar) kitomis veiklomis, kurios visuomenei ir (ar) jos daliai turi arba gali turėti 
neigiamą įtaką;  

5.2.4. jei Paramos teikėjo ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno suma yra neigiama (patirta 
nuostolių);  

5.2.5. Paramos gavėjas, vykdydamas ankstesnę su Paramos teikėju sudarytą Paramos sutartį, yra padaręs 
esminius su Paramos teikėju sudarytos Paramos sutarties sąlygų pažeidimus, ir dėl tokių pažeidimų 
Paramos sutartis buvo nutraukta bei nėra praėję 3 (treji) metai nuo Paramos pilno grąžinimo 
Paramos teikėjui. 

5.3. Parama gali būti teikiama iki Paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 1 (vienerius) metus Juridinių 
asmenų registre (Lietuvos Respublikoje veikiančių Pareiškėjų atveju) ar kitame analogiškame 
registre (užsienio valstybėse veikiančių Pareiškėjų atveju) įregistruotiems juridiniams asmenims 
(Pareiškėjams), turintiems Paramos gavėjo statusą, taip pat fiziniams asmenims, atitinkantiems LPĮ 
bei Taisyklėse ir (ar) kituose dokumentuose nustatytus kriterijus.  
 

6. VIEŠUMAS 

6.1. Paramos teikėjas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Paramos suteikimo viešai Bendrovės 
interneto svetainėje (www.chc.lt) skelbia informaciją apie suteiktą Paramą:  

6.1.1. Paramos gavėją (gavėjus);  
6.1.2. Paramos tikslą;  
6.1.3. Paramos sumą;  
6.1.4. Paramos teikimo laikotarpį. 
6.2. Paramos teikėjas taip pat viešai skelbia: 
6.2.1. Politiką;  
6.2.2. Taisykles; 
6.2.3. Paramos gavėjų Paramos teikėjui pateiktų Paramos panaudojimo ataskaitų santrauką. Paramos 

panaudojimo ataskaitose nurodyta informacija skelbiama tiek, kiek neprieštarauja LPĮ, Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitiems teisės aktams; 

6.2.4. Paraiškos Paramai gauti formą;  
6.2.5. Paramos Paraiškų vertinimo anketą;  
6.2.6. Paramos sutarties projektą;  
6.2.7. Paraiškų teikimo ir vertinimo terminus; 
6.2.8. Paramai skiriamą Paramos teikėjo grynojo pelno dalį; 
6.2.9. informaciją apie Paramos teikėjo einamaisiais metais ir ne mažiau kaip per 3 (trejus) praėjusius 

finansinius metus suteiktą Paramą; 
6.2.10. kitą Bendrovės vidaus teisės aktuose, LPĮ numatytą informaciją.  
6.3. Informacijos viešumą turi užtikrinti Generalinis direktorius, išskyrus Politikos viešinimą. 
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7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Bendrovė įgyvendina Politiką maksimalia apimtimi, užtikrindama Bendrovės įstatų, LPĮ ir kitų 
galiojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi. 

7.2. Už Politikos parengimą, atnaujinimą, įgyvendinimą ir kontrolę atsakingas Komunikacijos komandos 

vadovas. 

7.3. Bendrovės Komunikacijos komanda yra atsakinga už informacijos, numatytos Politikos 6 punkte, 
viešinimą.  

7.4. Apie pažeidimus ar kitą netinkamą elgesį teikiant Paramą galima pranešti elektroniniu paštu 
pranesk@chc.lt.  

7.5. Politika skelbiama viešai, siekiant užtikrinti Paramos skyrimo skaidrumą. 
7.6. Politiką ir jos pakeitimus tvirtina Valdyba. 

 
 

_______________ 
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