
AB „Detonas“ vadovo atlygio politikos principai  

Vadovų darbo apmokėjimas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 

m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr.1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ ir 

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3- 516 „Dėl Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 3-69 „Dėl akcinių bendrovių, 

kuriose Susisiekimo ministerija atstovauja valstybei, vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo“.  

AB „Detonas“ direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašas patvirtintas 2016 m. kovo 17 d. 

Valdybos posėdžio protokolu Nr.2 (AB „Detonas“ valdybos 2018 m. gegužės 30 d. posėdžio 

protokolo Nr. 3 redakcija).  

Direktoriaus mėnesinė alga susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios.  

Mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų Lietuvos 

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

valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį ir atsižvelgiant į akcinės bendrovės 

kategoriją. AB „Detonas“ priskiriama IV kategorijai.  

Mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo akcinės bendrovės siektinų ūkinės finansinės 

veiklos rodiklių, patvirtintų AB „Detonas“ valdybos, įvykdymo. Mėnesinės algos kintamoji dalis 

neturi viršyti 50 procentų akcinės bendrovės direktoriui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios 

dalies dydžio.  

       

 



 

 

2022 m. AB „Detonas“ direktoriaus mėnesinės algos kintamosios atlyginimo dalies 

vertinimo rodikliai, jų planiniai ir faktiniai dydžiai 

 

Eil. 

Nr. 
Rodikliai 

2022 metai 

Kintamosi

os dalies 

dydis, 

proc. 

Planas 

 

Faktas  

Rodiklio 

vykdymas 

1. 
Tvarios veiklos užtikrinimui pajamų 

plano vykdymas, tūkst. Eur 
10 2542,6 4716,1 

Įvykdyta 

 

2. EBITDA, tūkst. Eur 5 530,9 962,1 
Įvykdyta 

 

3. Uolienų sprogdinimas, tūkst. m³ 5 1829 2080,7 
Įvykdyta 

 

4. 

Kokybės, aplinkosaugos bei 

darbuotojų saugos  ir sveikatos 

vadybos sistemų tinkamo 

funkcionavimo ir priežiūros 

užtikrinimas. Reikšmingų (1-os 

kategorijos) neatitikčių skaičius, vnt. 

10 0 0 

Įvykdyta 

Reikšmingų (1-os 

kategorijos) 

neatitikčių 

nenustatyta 

5. 

Darnumo dimensijų bendrovėje 

gerinimo planas ir plane numatytų 

veiksmų įgyvendinimas 

10 

numatytų 

veiksmų 

įgyvendinimas 

Sprogmenų 

gamybos, gręžimo 

ir sprogdinimo 

darbų vykdymas 

atitinkant visus 

nustatytus saugos 

reikalavimus ir 

siekiant mažiausio 

neigiamo 

poveikio aplinkai, 

strateginiame 

veiklos plane su 

darnumu susijusių 

numatytų 

priemonių 

laikymasis 

Įvykdyta 

Bendrovės veikla 

buvo vykdoma 

vadovaujantis  

AB „Detonas“ 

direktoriaus 

patvirtintais AB 

„Detonas“ 

darnumo 

politikoje 

numatytais 

darnumo 

įgyvendinimo 

principais ir 

prioritetais 

6. 

Savalaikis strateginio veiklos plano 

(toliau - planas) parengimas, 

tvirtinimas ir teigiamas vertinimas 

- plano svarstymas valdyboje ir 

plano projekto pateikimas VŠĮ 

„Valdymo koordinavimo centras“ ir 

Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerijai; 

 - AB „Detonas“ valdybos 

patvirtinto plano pateikimas VŠĮ 

„Valdymo koordinavimo centras“ ir 

Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerijai; 

- VŠĮ „Valdymo koordinavimo 

centras“ plano vertinimas, balais 

10 

 

 

 

 

iki 2022.11.15 

 

 

 

 

 

iki 2023.01.15 

 

 

 

 

≥9  

 

 

Įvykdyta 

 

 

Pateiktas iki 

2022.11.15 

 

 

 

 

Pateiktas iki 

2023.01.15 

 

 

 

10 

 

 

Bendrovei 2022 m. pasiekus visus nustatytus rodiklius, AB „Detonas“ direktoriui 2023 

metams patvirtinta mėnesinės algos kintamoji dalis 50 proc. nustatytos mėnesinės algos 

pastoviosios dalies dydžio. 



 

 

AB „Detonas“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais 

 

Pareigybė / darbuotojų grupė  

2022 m. 2023 m. I ketv. 

Darbuotojų 

skaičius 

laikotarpio 

pabaigoje 

Vidutinis 

darbo 

užmokestis, 

Eur/mėn. 

Darbuotojų 

skaičius 

laikotarpio 

pabaigoje 

Vidutinis 

darbo 

užmokestis, 

Eur/mėn. 

Direktorius 1 6279 1 6459 

Skyriaus / padalinio vadovas 6 3098 5 3261 

Specialistas 10 2771 9 2866 

Darbininkas 23 1929 22 2005 

Apsaugos darbuotojas 5 1076 5 1234 

Valytojas 1 730 1 840 

Iš viso bendrovėje 46 2246 43 2289 
 

AB „Detonas“ Valdybos narių atlygis 

 AB „Detonas“ valdybos narių atlygis nustatytas 2022 m. gruodžio 2 d. LR susisiekimo 

ministro įsakymu „Dėl AB „Detonas“ valdybos narių atlygio, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir 

savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

ir valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narių civilinės 

atsakomybės draudimo“ ir Akcinės bendrovės „Detonas“ įstatais. 

 

 

AB „Detonas“ nepriklausomų valdybos narių vidutinis atlygis su visais mokesčiais 

Pareigos Skaičius 

2022 m. atlygis 

nuo gruodžio, 

Eur/mėn. 

 

Skaičius 

2023 m. I ketv. 

vidutinis atlygis, 

Eur/mėn. 

Valdybos pirmininkas,  nepriklausomas 

valdybos narys  

1 2307 

 

1 2307 

 

Nepriklausomas valdybos narys 1 1731 1 1731 

Valdybos narys, LR  Susisiekimo 

ministerijos deleguotas valstybės 

tarnautojas 

1 865 

 

1 865 

 

 


