
KOKIOS UŽDUOTYS TAVĘS LAUKIA:
• organizuoti kolegialių valdymo ir priežiūros organų veiklą ir posėdžius, rengti posėdžiams reikalingą 

medžiagą bei sprendimų projektus;

• rengti VIPA vidaus veiklą reglamentuojančių dokumentų (vidaus politikų, procedūrų, tvarkų, aprašų) ir kitų 

dokumentų projektus/šablonus, atlikti jų priežiūrą, keitimą, standartizavimą;

• rengti projektų finansavimo, administravimo ir kitų finansinių produktų sutartis, sutarčių ir jų pakeitimų 

šablonus bei jas atnaujinti;

• uužtikrinti VIPA veiklai aktualių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei jų pakeitimų 

kaupimą, sekimą, sisteminimą bei analizavimą;

• uužtikrinti BDAR, VIPA Asmens duomenų apsaugos politikos bei ją detalizuojančių vidaus procedūrų nuostatų 

įgyvendinimą VIPA veikloje.

TIKIMĖS KAD TU:

• esi įgijęs (-usi) aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;

• turi ne mažesnę, kaip 3 metų darbo patirtį teisės srityje;

• turi darbo patirties įgyvendinant BDAR reikalavimus, išmanai asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius 

teisės aktus, jų taikymo praktiką;

• išmanai uždarųjų akcinių bendrovių, valstybės valdomų įmonių, finansų įstaigų valdymo ir veiklos principus ir 

šių subjektų veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

• esi susipažinus (-ęs) su LR Darbo kodeksu, LR Viešųjų pirkimų įstatymu, korupcijos prevenciją 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

MES SIŪLOME:

• sveikatos draudimą;

• papildomą poilsio dieną gimtadienio proga;

• papildomą kasmetinių atostogų dieną už stažą;

• anglų kalbos mokymus;

• profesinio tobulėjimo galimybes;

• darbą hibridiniu būdu.

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), 8-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.

Gyvenimo aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško laukiame 

adresu karjera@vipa.lt (su nuoroda TEISININKAS(-ė)). 

Informuosime tik atrinktus kandidatus. 

Atsakingas asmuo: Inga Andruškevičiūtė,

tel. nr. pasiteiravimui (8 5) 266 1208.

Gedimino pr. 18 / 

Jogailos g. 2

LT-01103 Vilnius, 

Lietuva

+370 5 203 4977

Ieškome

TEISININKO (-ĖS)

Gyvenimo aprašymą (CV) ir 

motyvacinį laišką siųskite adresu

karjera@vipa.lt

info@vipa.lt

www.vipa.lt

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/.


