
 
UŽDAROJI AKCINĖ 

BENDROVĖ 
 PIENO TYRIMAI 
Radvilų Dvaro g.31 
LT-48331, Kaunas 

APSKAITOS POLITIKA 
I dalis APSKAITOS ORGANIZAVIMAS 

        Lapas        
 

 5 skyrius Darbo užmokesčio sistema, išskaitos iš darbo užmokesčio 
 

I.5.4 Priedas Vadovų darbo užmokesčio apskaičiavimo 
 tvarka 

 
    

1 

 
Vadovų darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka  

 
1. Teisės aktai 

1. 2002 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.1341 „Dėl 

valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų 

pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“; 

2.  2017 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-66  

,,Dėl valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Žemės ūkio ministerija, vadovų 

darbo užmokesčio“. 

2. Vadovų darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka 

3. UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų (toliau - vadovų) darbo 

užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. 

nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ ir jį  sudaro mėnesinė 

alga ir premija. 

4. Vadovų mėnesinė alga susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios.  

5. Mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų 

Lietuvos Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės 

tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį atsižvelgiant į nustatytą bendrovės IV kategoriją. 

6. Pavaduotojų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis nustatomas 15 proc. mažesnis už 

bendrovės direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies dydį. Šį dydį nustato bendrovės direktorius 

savo įsakymu. 

7. Mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo bendrovės tikslų įgyvendinimo ir veiklos 

rezultatų ir nustatoma finansiniams metams, atsižvelgiant į praėjusiais metais pasiektus konkrečius 

bendrovės veiklos rezultatus (vertinamus rodiklius).  Mėnesinės algos kintamosios dalies dydį ir 

konkrečius veiklos rezultatus (vertinamus rodiklius) nustato UAB „Pieno tyrimai“ valdyba. Bendrovės 

valdybos motyvuotu sprendimu mėnesinės algos kintamoji dalis gali būti nustatoma ir trumpesniam 

finansinių metų laikotarpiui, atsižvelgiant į praėjusio laikotarpio veiklos rezultatus, kai bendrovės 

veiklos plane nustatytas terminas veiklos rezultatui pasiekti yra trumpesnis nei finansiniai metai. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=355435
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=355435
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=355435
http://www.zum.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index165&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_doc_shop_doc_info&doc_id=6680&view_category=&view_type=&doc_sort=Array&sort_status=reverse&back_tmpl=m_doc_shop_doc_info
http://www.zum.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index165&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_doc_shop_doc_info&doc_id=6680&view_category=&view_type=&doc_sort=Array&sort_status=reverse&back_tmpl=m_doc_shop_doc_info
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Mėnesinės algos kintamoji dalis negali viršyti 50 procentų nustatytos mėnesinės algos pastoviosios 

dalies dydžio. 

8. Vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti ūkinės – finansinės 

veiklos rodikliai, jų planiniai dydžiai ir kintamosios dalies dydžiai tikslinami kiekvienais metais ir 

nurodomi uždaros akcinės bendrovės strategijoje, parengtoje vadovaujantis Valstybės turtinių ir 

neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose bendrovėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 (Žin., 2012,  Nr. 67-3394), ir ne 

vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 30 d. tvirtinami bendrovės valdybos. 

9. Bendrovei nepasiekus nė vieno nustatyto rodiklio,  bendrovės vadovų mėnesinės algos 

kintamoji dalis nenustatoma arba ji proporcingai mažinama.  

10. Pasibaigus metams, mėnesinės algos kintamosios dalies konkretus dydis bendrovės 

direktoriui nustatomas bendrovės valdybos sprendimu, o bendrovės pavaduotojui – bendrovės 

direktorius įsakymu.  

11. Bendrovės direktoriaus mėnesinė alga negali būti didesnė už praėjusio ketvirčio 

bendrovės darbuotojų 8 vidutinius mėnesinius darbo užmokesčius, apskaičiuotus pagal Valstybės 

įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą. 

12. Bendrovės direktoriui už gerus darbo rezultatus ir gerą darbo pareigų vykdymą, 

pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinį, gali būti skiriama premija, 

kurios dydis negali viršyti jo 4 mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių. 

13. Bendrovės direktoriui premiją sprendimu skiria bendrovės valdyba, o bendrovės 
direktoriaus pavaduotojui – bendrovės direktorius. 

14. Jei bendrovė nustatytais terminais nepateikia žemės ūkio ministro įsakymuose ir kituose 

teisės aktuose numatytos informacijos (strategijos, įgyvendinimo metinių, tarpinių (ketvirtinių) ir kitų 

ataskaitų) ar jei pateiktoje informacijoje yra esminių klaidų, ar bendrovės vadovams tais metais, už 

kuriuos numatoma mokėti premiją, buvo paskirta drausminė nuobauda, direktorius, skirdamas  premiją 

pavaduotojui, į tai gali atsižvelgti. 

15. Valdybos sprendimu bendrovės direktoriui, o bendrovės direktoriaus pavaduotojui – 
bendrovės direktoriaus įsakymu gali būti skiriamos materialinės pašalpos, kai sunki jų materialinė 
būklė dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) ligos 
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ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra rašytinis prašymas ir pateikti atitinkami 
patvirtinimo dokumentai, – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų. 

16. Valdybos sprendimu bendrovės direktoriui, o bendrovės direktoriaus pavaduotojams – 
bendrovės direktoriaus įsakymu, su kuriais darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, išmokamų 
kompensacijų suma negali viršyti dviejų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, apskaičiuotų laikantis 
Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl 
Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“. 

 


