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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS 

AGENTŪROS 2021 METŲ VEIKLOS VERTINAMŲ RODIKLIŲ, NUO KURIŲ 

PRIKLAUSO BENDROVĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2022 METŲ 

MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS, PATVIRTINIMO 

 

2021 m. birželio   22    d. Nr. 1K-224 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo 

Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ 1.2.2 papunkčiu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1428 „Dėl uždarosios akcinės 

bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros steigimo ir valstybės turto valdymo investavimo“ 

2.3 papunkčiu ir Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros įstatų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1K-059 „Dėl 

Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros įstatų patvirtinimo“, 21 punktu 

ir 22.24 papunkčiu, 

n u s t a t a u šiuos uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros 

(toliau – VIPA) 2021 metų veiklos vertinamus rodiklius, nuo kurių priklauso VIPA generalinio 

direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis, nustatoma 2022 finansiniams metams: 

1. Galutiniams naudos gavėjams išmokėta ne mažiau kaip 12,8 mln. eurų lėšų iš šių VIPA 

valdomų fondų: Savivaldybių pastatų, Vandentvarkos, Energijos efektyvumo ir Kultūros paveldo. 

Vertinamo rodiklio lyginamasis svoris kintamojoje dalyje (procentas nuo mėnesinės algos 

pastoviosios dalies dydžio) – 10 procentų. 

2. Įsteigtas fondų fondas tipinės gamybos paskirties pastatams laisvosiose ekonominėse 

zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose statyti bei įrengti ir pasirašyta 

paskolos sutarčių su laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovėmis, laisvųjų ekonominių zonų 

valdymo bendrovių patronuojamosiomis įmonėmis ar savivaldybėmis (savivaldybių 

vykdančiosiomis institucijomis) ne mažiau kaip už 8 mln. eurų. Vertinamo rodiklio lyginamasis 

svoris kintamojoje dalyje (procentas nuo mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio) – 10 procentų. 

3. Atrinktas komanditinės ūkinės bendrijos „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ 

finansuotojas iki 2021 m. spalio mėn. Vertinamo rodiklio lyginamasis svoris kintamojoje dalyje 

(procentas nuo mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio) – 30 procentų. 
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