
          

AB „Detonas“ vadovų 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. Einamąjį ketvirtį mėnesinės algos kintamoji dalis mokama už praėjusio 

ketvirčio rezultatus. 

 AB „Detonas“ direktoriaus pavaduotojui technikai taikomos akcinės bendrovės „Detonas“ 

direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo nuostatos. 

         

 2020 m. AB „Detonas“ direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo technikai mėnesinės algos 

kintamoji dalis priklausė nuo šių ūkinės finansinės veiklos rodiklių: 

2020 m.  Rodikliai Planas Faktas 

I ketv. Pajamų plano vykdymas (kintamosios dalies dydis - 30 

proc.), tūkst. Eur 

Investicinio projekto darbų vykdymas (kintamosios dalies 

dydis - 20 proc.), vnt. 

183,1 

 

5 

312,1 

 

0 

II ketv. Pajamų plano vykdymas (kintamosios dalies dydis - 22,5 

proc.), tūkst. Eur 

Pelno (nuostolių) plano vykdymas (kintamosios dalies 

dydis - 22,5 proc.), tūkst. Eur 

Investicinio projekto darbų vykdymas (kintamosios dalies 

dydis - 5 proc.), vnt. 

668,1 

 

182,0 

 

1 

684,4 

 

184,2 

 

1 

III ketv. Pajamų plano vykdymas (kintamosios dalies dydis - 22,5 

proc.), tūkst. Eur 

Pelno (nuostolių) plano vykdymas (kintamosios dalies 

dydis - 22,5 proc.), tūkst. Eur 

Investicinio projekto darbų vykdymas (kintamosios dalies 

dydis - 5 proc.), vnt. 

688,4 

 

203,0 

 

1 

839,7 

 

229,7 

 

1 

IV ketv. Pajamų plano vykdymas (kintamosios dalies dydis - 22,5 

proc.), tūkst. Eur 

Pelno (nuostolių) plano vykdymas (kintamosios dalies 

dydis - 22,5 proc.), tūkst. Eur 

Investicinio projekto darbų vykdymas (kintamosios dalies 

dydis - 5 proc.), vnt. 

470,6 

 

33,1 

 

1 

1068,5 

 

322,4 

 

1 

 

 

 



AB „Detonas“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais 

 

 

 

Pareigybė / darbuotojų grupė  

2019 m. 2020 m. IV ketv. 
Darbuotojų 

skaičius 

laikotarpio 

pabaigoje 

Darbo 

užmokestis, 

Eur 

Darbuotojų 

skaičius 

laikotarpio 

pabaigoje 

Darbo 

užmokestis, 

Eur 

Direktorius 1 4875 1 5245 

Direktoriaus pavaduotojas technikai 1 3859 - - 

Vyr. specialistas 5 2539 6 3222 

Specialistas 15 2072 13 2702 

Darbininkas 28 1281 24 1898 

Apsaugos darbuotojas 5 788 5 912 

Valytojas 2 572 1 607 

Darbuotojų skaičius/ bendrovės vidutinis 

mėnesinis darbo užmokestis 

57 1605 50 2212 

 

 

Nepriklausomų valdybos narių atlygis 

 

 Nepriklausomų valdybos narių atlygis nustatomas vadovaujantis LR susisiekimo ministro 

patvirtintu Atlygio nustatymo tvarkos aprašu (toliau – aprašas). AB „Detonas“ pagal praėjusių 

finansinių metų metinių finansinių ataskaitų duomenis (turtą ir pardavimo pajamas) priskiriama V 

kategorijai. Apraše, atsižvelgiant į bendrovės kategoriją, nurodytas bendrovės valdybos narių ir 

valdybos pirmininko atlygis ir valdybos veiklai skirtas laikas. Valdybos nario metinis atlygis kartu 

su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/4 dalies bendrovės 

vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su 

darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos), valdybos pirmininko – negali viršyti 1/3 

dalies bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės 

premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos). 

 

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

 

Pareigos Skaičius 2020 m. IV ketv. vidutinis atlygis, 

Eur/mėn. 

Valdybos narys 2 1166 

 
 


