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IEŠKOME TEISININKO (-ĖS) 

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) 7-erius metus veikianti LR Finansų ministerijos įsteigta uždaroji akcinė 
bendrovė - finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą, skatina ilgalaikes ir tvarias investicijas 
Lietuvai strategiškai svarbiose srityse, kuriose egzistuoja finansavimo nepakankamumas. VIPA teikia, įgyvendina ir 
administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų 
paslaugų modernizavimui. 

DARBO POBŪDIS: 

• VIPA strateginio veiklos plano ir strategijos įgyvendinimo ataskaitų rengimas 

• Kolegialių valdymo organų veiklos ir posėdžių organizavimas, reikalingos medžiagos ir sprendimo projektų 
rengimas   

• Veiklos organizavimo dokumentų rengimas bei atitikties užtikrinimas teisės aktams (įstatų, įsakymų, vidaus 
tvarkos aprašų ir taisyklių)  

• Visų VIPA vidaus teisės aktų (procedūrų, politikų, tvarkų, aprašų ir kt.) atnaujinimo koordinavimas 

• Kiti klausimai (darbo teisės, sutarčių, viešųjų pirkimų, asmens duomenų apsaugos, viešųjų/privačiųjų interesų 
derinimo, pranešėjų apsaugos įst. reikalavimai) pagal poreikį 

 

REIKALAVIMAI: 

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą teisės srityje 

• Turėti ne mažesnę, kaip 3 metų darbo patirtį teisės srityje 

• Išmanyti akcinių bendrovių, valstybės valdomų įmonių, finansų įstaigų valdymo ir veiklos principus ir šių subjektų 
veiklą reglamentuojančius teisės aktus 

• Išmanyti Valstybės valdomų įmonių gerąsias valdymo praktikas, kurios apima Ekonominės plėtros ir 
bendradarbiavimo organizacijos (EBPO) rekomendacijas  

• Būti susipažinus su LR Darbo kodeksu, LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais LR Vyriausybės nutarimais  

• Turėti teisinių dokumentų, sutarčių rengimo įgūdžius  

 

TIKIMĖS, KAD JŪS: 

• Esate orientuotas (-a) į rezultatų pasiekimą 

• Gebate savarankiškai rengti vidaus teisės aktus, sutartis  

• Gebate analizuoti, vertinti ir sisteminti informaciją, iš daugybės detalių išskirti esmę 

• Esate atsakingas (-a), komunikabilus (-i), atidus (-i) ir greitos orientacijos 

 
MES SIŪLOME: 

• Darbą veržlioje ir sparčiai augančioje organizacijoje 

• Profesinio tobulėjimo galimybes 

• Konkurencingą darbo užmokestį ir motyvacines priemones (mėnesinio darbo užmokesčio ribos nuo 1800 Eur – 
2100 Eur bruto) 

• Profesionalią ir draugišką VIPA komandą 

 

Jūsų gyvenimo aprašymo (CV), laukiame adresu karjera@vipa.lt (su nuoroda Teisininkas (-ė). Informuosime tik atrinktus 

kandidatus. Atsakingas asmuo: Inga Andruškevičiūtė, tel. nr. pasiteiravimui (8 5)  266 1208. 

 

Kandidatuodami Jūs pateikiate savo asmens duomenis VIPA ir sutinkate, kad Jūsų duomenys VIPA duomenų bazėje bus saugomi 36 

mėnesius. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu karjera@vipa.lt. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą 

VIPA galite perskaityti čia: http://www.vipa.lt/apie-vipa/duomenu_sauga/. 
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