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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA  

ATLYGIO POLITIKA 

Identifikacinis žymuo: A.3.13 Versija: v1 Galioja nuo 2022-04-25 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) atlygio 

politika (toliau – Atlygio politika) nustato bendrus VIPA darbuotojų ir nepriklausomų valdybos narių 

piniginio atlygio skyrimo principus, apibrėžia pagrindines darbo apmokėjimo sistemos nuostatas, 

kuriomis vadovaujantis nustatomas VIPA darbuotojų ir nepriklausomų valdybos narių atlygis bei jo 

kitimo sąlygos. 

2. Atlygio politikos tikslas yra  nustatyti aiškius ir skaidrius atlygio nustatymo principus ir jais 

pagrįstą atlygio darbuotojams sistemą, kad nustatytas atlygis ir taikomos motyvacinės priemonės 

užtikrintų efektyvų darbo užmokesčio išlaidų valdymą bei skatintų darbuotojus prisidėti prie VIPA  

tikslų  įgyvendinimo. 

3. Atlygio politika yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktais, 

gerąja rinkos, valstybės valdomų įmonių praktika ir atsižvelgiant į VIPA akcininko rekomendacijas. 

4. Atlygio politika VIPA generalinio direktoriaus atžvilgiu taikoma tiek, kiek jo atlygis ir su jo 

nustatymu susiję klausimai nėra apibrėžti VIPA įstatuose. 

5. Už Atlygio politikos įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako VIPA generalinis direktorius ir 

valdyba, kurie užtikrina, kad Atlygio politikoje būtų atsižvelgta į visas rizikos rūšis, finansinius ir 

veiklos rodiklius, yra suderinama su patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu, strategijos tikslais. 

6. Informacija apie VIPA nepriklausomų valdybos narių atlygį, generalinio direktoriaus ir vidutinį 

darbuotojų darbo užmokestį pagal taikomus  LR teisės aktų reikalavimus ir rekomendacijas skelbiama 

viešai VIPA internetinėje svetainėje. 

7. Informacija ir duomenys apie Atlygio politikos įgyvendinimą valdymo ir (ar) priežiūros 

organams pateikiama Politikos įgyvendinimą detalizuojančiuose vidaus teisės aktuose nustatyta 

tvarka. 

II SKYRIUS 

VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

8. Šioje Atlygio politikoje vartojamos sąvokos: 

Darbuotojas – asmuo, dirbantis VIPA pagal su juo sudarytą darbo sutartį. 

Generalinis direktorius – VIPA vadovas. 

Valdyba – VIPA kolegialaus valdymo organas. 

Stebėtojų taryba – VIPA kolegialus priežiūros organas. 

Atlygis – tai mokamas atlygis, susidedantis iš pastoviosios ir kintamosios atlygio dalies arba tik 
pastoviosios dalies ir kitos su darbo santykiais gaunamos pajamos (priedai, premijos, išmokos). Atlygis 
mokamas pagal su nepriklausomais Agentūros valdybos nariais sudarytas veiklos sutartis. 

Pastovioji atlygio dalis – darbuotojui arba nepriklausomam valdybos nariui mokamo atlygio 
nekintama dalis, kuri gali būti nustatyta kaip valandinis atlygis arba mėnesinis atlygis darbo sutartyje, 
valdybos atveju veiklos sutartyje. 

Kintamoji atlygio dalis – papildoma atlygio dalis, mokama kaip priedas prie pastoviosios atlygio dalies 
už pasiektus rodiklius pagal atlygio nustatymo ir apmokėjimo sąlygas. 

Atlygio skalė – kiekvienai pareigybių grupei nustatytos minimalios ir maksimalios pastovios atlygio 
dalies ribos. 
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Pareigybių grupė – 8 pareigybių grupės, kurioms priskiriamos konkrečios pareigybės pagal jų svarbą 
ir vertę t.y. atliekamas funkcijas, veiklos pobūdį, darbų sudėtingumą ir atsakomybės lygį. 

Veiklos rodikliai - VIPA veiklos rezultatų matavimo vienetai, kuriuos nustato akcininkas, VIPA 
stebėtojų taryba, valdyba, generalinis direktorius, tiesioginis vadovas. 

 

III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO STRUKTŪRA IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI 

9. VIPA nustatyta atlygio sistema yra paremta VIPA pareigybių struktūra, kurią sudaro visos 

pareigybės, skirstomos pagal reikšmingumą į Pareigybių grupes palyginant jas tarpusavyje, 

atsižvelgiant į sudėtingumą, atliekamas funkcijas, darbo veiklos pobūdį/specifiškumą, atsakomybes 

ir kitus aspektus. Pareigybės skirstomos į 8 grupes nuo I aukščiausios iki VIII žemiausios: 
I grupė – generalinis direktorius;  

II grupė – vadovybė (verslo plėtros, teisės ir korporatyvinio valdymo, finansų, rizikų valdymo 

bei kokybės direktoriai);  

III grupė – departamentų vadovai; 

IV grupė – skyriaus vadovai, vyriausiasis finansininkas, vidaus auditorius; 

V grupė – ekspertai ir produkto vadovai;  

VI grupė – vyriausieji projektų vadovai, projektų vadovai ir analitikai;  

VII grupė – finansininkai ir specialistai; 

VIII grupė – jaunesnieji specialistai. 

10. Darbuotojo atlygį sudaro dvi dalys: pastovioji dalis ir kintamoji dalis.  

10.1. Pastovioji atlygio dalis  (toliau – PAD) yra darbuotojo darbo sutartyje nustatytas piniginis 

atlygis, mokamas kiekvieną mėnesį.  
10.2. Kintamoji atlygio dalis  (toliau – KAD) išmokama kartą metuose (einamųjų metų II ketv. 

laikotarpyje) už darbuotojui iškeltų tikslų, nustatomų kiekvieniems einamiesiems metams pasiekimą 

bei VIPA vertybių laikymąsi, VIPA finansinių ir strateginių veiklos rodiklių pasiekimą, struktūrinio 

padalinio strateginių rodiklių pasiekimą. 
11. Kiekvienos pareigybės minimalūs, vidutiniai ir maksimalūs PAD dydžiai nustatomi VIPA 

vidaus teisės aktu, remiantis atlygio rinkos tyrimo rezultatais, lyginant Lietuvoje veikiančias įmones 

finansų sektoriuje ir pagal kiekvienai pareigybei mokamą medianą (vidutinę reikšmę). Medianą 

laikant atskaitos tašku kiekvienai pareigybei PAD dydžiai nustatyti 80% - 120% medianos ribose. 

12. Kiekvienam darbuotojui PAD nustatomas individualiai pagal Pareigybės grupės Atlygio 

skalės ribas vadovaujantis konkurencingumo ir vidinio teisingumo principu, darbuotojo profesine 

patirtimi, sugebėjimais, specifinėmis žiniomis, įgūdžiais, kompetencijomis, atlygio fondo 

(finansinėmis) galimybėmis. PAD dalis gali būti nustatoma tarp minimalios ir vidutinės ribos arba tarp 

vidutinės ir maksimalios ribos. 

13. Pareigybių PAD rėžių ribos nustatomos vadovaujantis gerąja atlygio valdymo praktika, 

siekiant užtikrinti rinkos sąlygas atitinkantį teisingą ir konkurencingą atlygį. Pareigybių PAD rėžiai 

gali būti nustatomi ir peržiūrimi kiekvienais metais, atsižvelgiant į nepriklausomo darbo užmokesčio 

tyrimo duomenis (pagal kiekvieną pareigybę tame pačiame finansų sektoriuje veikiančių įmonių rinką 

Lietuvoje) ir (ar) rinkos tendencijas ir (ar) LR Vyriausybės ir Valdymo koordinavimo centro 

rekomendacijas dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo. 
14. KAD gali būti neskiriama už drausmės pažeidimus, netinkamą pareigų vykdymą arba jeigu 

gautas prašymas dėl darbo santykių nutraukimo ir kitus atvejus. Tam tikrų pareigybių ir (ar) 

konkretaus darbuotojo darbo sutartyse (terminuotose sutartyse ir pan.) gali būti nustatyta, kad KAD 

nėra taikoma. 

15. Darbuotojui, kuris dirbo ne pilnai praėjusius finansinius metus už kurių rezultatus skiriama 

KAD, ji proporcingai skiriama išdirbtam laikotarpiui, arba skiriama atskiru generalinio direktoriaus 

sprendimu. 

16. Valdyba, kiekvienais metais formuodama ir svarstydama darbo užmokesčio fondą, 

įvertinusi finansines galimybes ir veiklos rezultatų pasiekimą, numato sumą ir KAD skyrimui. 
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17. Dėl vidaus auditoriaus pareigybei taikomo KAD dydžio sprendimą priima VIPA stebėtojų 

taryba. 

18. Darbuotojų Atlygio politikos taikymas ir kita išsamesnė informacija pateikta VIPA 

generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintoje Atlygio tvarkoje. 

 

IV SKYRIUS 

VALDYBOS NARIŲ DARBO UŽMOKESČIO STRUKTŪRA IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI 

19. Valdybos nario ir VIPA civiliniai teisiniai santykiai nustatomi tarp VIPA ir valdybos nario 

sudaromoje valdybos nario veiklos sutartyje (toliau – Sutartis). Sutarties, sudaromos su  valdybos 

nariais,  pavyzdinę formą tvirtina VIPA stebėtojų taryba. 

20. Valdybos narys, pasirašęs Sutartį, nelaikomas VIPA darbuotoju ir nėra pavaldus ar 

atskaitingas VIPA administracijai. Valdybos narys veikia tik kaip VIPA valdybos narys ir prisiima visą 

atsakomybę už savo funkcijų atlikimą bei Sutarties vykdymą. 

21. Už nepriklausomo valdybos nario veiklą valdyboje yra mokamas VIPA stebėtojų tarybos 

nustatytas  atlygis, kurį sudaro pastovioji ir kintamoji atlygio dalys. 

22. Atlygis už veiklą VIPA valdyboje gali būti mokamas tik tokiems valdybos nariams, kurie 

laikomi nepriklausomais ir atlygio mokėjimas nėra draudžiamas LR galiojančiais teisės aktais, t.y.: 

nepriklausomiems nariams, nepriklausomumą nustatant pagal taikytinus teisės aktus bei vidaus 

dokumentus ir kurie nėra valstybės tarnautojai ar valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojai 

ar VIPA darbuotojai.  

23. Į nepriklausomam valdybos nariui nustatyto atlygio dydį yra įskaičiuoti visi nepriklausomam 

valdybos nariui taikytini mokesčiai (išskyrus PVM, jeigu toks būtų taikytinas) ir įmokos. Visus 

nepriklausomo valdybos nario mokėtinus mokesčius ir įmokas, kiek tai susiję su atlygio gavimu VIPA, 

apskaičiuoja, iš atlygio sumos išskaičiuoja ir sumoka VIPA, išskyrus PVM taikymo atveju. Jei PVM 

mokestis taikomas nepriklausomo valdybos nario veiklai VIPA, PVM suma pridedama prie atlygio 

sumos, apskaičiuotos pagal Atlygio politikos 21 punktą, o visus mokesčius ir įmokas sumoka 

nepriklausomas valdybos narys teisės aktų nustatyta tvarka. Jei PVM mokestis taikomas 

nepriklausomo valdybos nario kitai asmeninei veiklai įskaitant veiklą VIPA, PVM suma nėra pridedama 

prie atlygio sumos. 

24. Nepriklausomiems valdybos nariams atlygis (PAD) mokamas kiekvieną mėnesį. 

25. Nepriklausomo valdybos nario galima maksimali KAD yra lygi 30 proc. metinės PAD sumos. 

VIPA valdybos metinius veiklos tikslus, pagrįstus konkrečiais rodikliais ir su jais susietą konkretų 

maksimalų KAD dydį, nustato VIPA stebėtojų taryba. 

26. KAD metinė dalis skiriama atsižvelgiant į pasiektus VIPA valdybos metinius tikslus ir 

vadovaujantis šia KAD skyrimo tvarka: 

26.1. KAD dalis valdybos nariams yra skiriama proporcingai pasiektų tikslų vertei (%); 

26.2. Bendra tikslų pasiekimo vertė ir KAD dydis apskaičiuojamas susumuojant kiekvieno tikslo 

pasiekimo svorius ir padauginus iš metinio PAD dydžio; 

26.3. KAD apvalinamas iki sveiko skaičiaus pagal matematines apvalinimo taisykles. 

27. KAD metinė dalis skiriama VIPA stebėtojų tarybos sprendimu kartą metuose po metinės 

audituotos finansinės atskaitomybės patvirtinimo (einamųjų metų II ketv. laikotarpyje). 

28. Tuo atveju, jeigu nepriklausomo valdybos nario santykiai su VIPA pasibaigia anksčiau nei 

kadencijos periodas, už kurį gali būti mokama atitinkama KAD, KAD gali būti skiriama stebėtojų 

tarybos sprendimu, atsižvelgiant į Atlygio politikos 26 punkte aptartų VIPA valdybos tikslų pasiekimą. 

29. Nepriklausomam valdybos nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų, pasibaigus kadencijai 

ar atitinkamą narį atšaukus iš užimamų pareigų, jokios išmokos nėra mokamos, tačiau 

nepriklausomam valdybos nariui yra išmokamas atlygis, proporcingas laikui, kurį nepriklausomas 

valdybos narys ėjo valdybos nario pareigas, jeigu nepriklausomas valdybos narys iš pareigų 

atsistatydina, jo kadencija pasibaigia ar jis yra atšaukiamas iš užimamų pareigų nepasibaigus 

atitinkamam mėnesiui, už kurį turėtų būti mokamas atlygis nepriklausomam valdybos nariui. 
30. VIPA valdyba atsiskaito už savo veiklą stebėtojų tarybai valdybos darbo reglamento 

nustatyta tvarka. 
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IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Atlygio politika tvirtinama ir keičiama VIPA valdybos sprendimu su VIPA stebėtojų tarybos 

pritarimu. 

32. VIPA generalinis direktorius užtikrina, kad patvirtinta Atlygio politika ir teisės aktais 

privaloma viešai skelbti informacija apie Atlygio politikos įgyvendinimą būtų skelbiama VIPA 

interneto svetainėje. 

33. Atlygio politika taip pat gali būti keičiama ir (arba) papildoma, ne tik pasikeitus 

atitinkamiems teisės aktų reikalavimams, bet ir atsižvelgiant į gerąja atlygio valdymo praktiką, rinkos 

sąlygų pasikeitimus, LR Vyriausybės ir Valdymo koordinavimo centro rekomendacijas dėl valstybės 

valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo ir kt. 

34. Atlygio politika įgyvendinama priimant Atlygio politikoje nustatytus sprendimus ir 

įgyvendinimą detalizuojančius VIPA vidaus teisės aktus. 

35. Jei yra teisės aktų ir Atlygio politikos neatitikimų, Atlygio politika taikoma tiek, kiek 

neprieštarauja teisės aktams. 
__________________ 


