LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ
PAŽYMA
DĖL VYRIAUSYBĖS 2015 M. SPALIO 14 D. NUTARIMO NR. 1092 „DĖL VALSTYBĖS ĮMONIŲ IR
SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ VALDYBŲ NARIŲ ATLYGIO SKYRIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO IR VALDYBOS NARIŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO“;
VYRIAUSYBĖS 2007 M. BIRŽELIO 6 D. NUTARIMO NR. 567 „DĖL SAVIVALDYBIŲ TURTINIŲ IR
NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBIŲ VALDOMOSE ĮMONĖSE TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO“ IR VYRIAUSYBĖS 2012 M. BIRŽELIO 6 D. NUTARIMO NR. 665 „DĖL
VALSTYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBĖS VALDOMOSE
ĮMONĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMŲ (TAP-22-1100(3), TAIS NR. 223726(4))
2022-08-03 Nr. NV-2215
Vilnius
Rengėjas: Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Tikslas: atnaujinti atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų
nariams mokėjimo tvarką, numatant fiksuoto atlygio sistemą.
Esama situacija:
 kolegialių organų nariams taikomos įvairios atlygio sistemos: mokama už darbui skirtas valandas,
mokama už dalyvautus posėdžius. Anot rengėjų, kolegialių organų narių atlygio politika neatitinka
tarptautinės gerosios praktikos, kuomet taikoma fiksuoto atlygio sistema;
 pagal dabartinį reglamentavimą, rekomenduojama, kad valstybės valdomos bendrovės stebėtojų
tarybos ar valdybos nario atlygis neturėtų kintamosios dalies ir neviršytų 1/4 dalies valstybės
valdomos bendrovės vadovui nustatyto viso atlygio, o stebėtojų tarybos ar valdybos pirmininkui –
1/3 tokio atlygio dydžio. Taip pat šiuo metu galioja nuostata, kad valdybos nariams skiriamas
atlygis pervedamas į valdybos nario nurodytą banko sąskaitą, o tuo atveju, kai valdybos narys yra
valstybės tarnautojas, – į valstybės biudžeto sąskaitą, kai valstybės tarnautojui darbo užmokestis
mokamas iš valstybės biudžeto;
 Seimas 2021 m. gruodžio 23 d. priėmė valstybės tarnybos įstatyminę pataisą (įsigaliojo nuo 2022
m. gegužės 1 dienos), nustatančią, kad už veiklą einant valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės
ar jos dukterinės bendrovės kolegialaus organo nario pareigas atlyginama valstybės ar savivaldybės
valdomos įmonės ar jos dukterinės bendrovės lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.
Esmė:
 nustatyti, kad valstybės valdomos bendrovės akcijų valdytojas užtikrina, kad mėnesinio atlygio už
valstybės valdomos bendrovės kolegialaus organo nario, kuris nėra valstybės tarnautojas, veiklą
dydis būtų ne mažesnis kaip 1/4 bendrovės vadovui nustatyto vidutinio mėnesinio darbo
užmokesčio, kolegialaus organo pirmininko – ne mažesnis kaip 1/3 bendrovės vadovui nustatyto
vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, o valstybės tarnautojo, einančio valstybės valdomos
bendrovės kolegialaus organo nario pareigas, atlygio už šią veiklą dydis būtų ne mažesnis kaip 1/8
ir ne didesnis kaip 1/4 bendrovės vadovui nustatyto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;
 nustatyti, kad valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narių
atlygio mokėjimo sąlygos nustatomos tarp valstybės valdomos įmonės ar savivaldybės valdomos
įmonės ir kolegialaus organo nario sudaromoje kolegialaus organo nario veiklos sutartyje. Be kitų
sąlygų, sutartyje nurodomas kolegialaus organo nariui mokamas fiksuotas mėnesinio atlygio dydis.
 pažymėtina, kad valstybės ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio dydžio viršutinė riba (1/5
įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio) yra nustatyta Valstybės ir savivaldybės
įmonių įstatyme;
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 nustatyti, kad nuo 2023 m. lapkričio 1 d. tas pats valstybės tarnautojas būtų paskirtas ar išrinktas ne
daugiau kaip dviejų valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų nariu;
 rekomenduoti valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių dalyvio turtines ir
neturtines teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms pasiūlyti atitinkamai valstybės
valdomoms įmonėms ir savivaldybių valdomoms įmonėms apdrausti kolegialių organų narių
civilinę atsakomybę atitinkamai valstybės valdomos įmonės ar savivaldybės valdomos įmonės
lėšomis.
Derinimas:
 derinta su Aplinkos, Energetikos, Finansų, Susisiekimo, Teisingumo, Vidaus reikalų, Žemės ūkio
ministerijomis, Lietuvos banku, Lietuvos savivaldybių asociacija, VĮ Turto banku ir VšĮ Valdymo
koordinavimo centru;
 anot rengėjų, projektai su pastabas pateikusiomis institucijomis papildomai suderinti darbo tvarka. Į
visas pastabas atsižvelgta arba sutarta laikyti jas suderintomis. Tačiau Lietuvos savivaldybių
asociacija pakartotinai išnagrinėjusi projektų paketą, turi pastabų (be kita ko, dėl neribojamos
viršutinės atlygio ribos valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių kolegialių organų nariams,
išskyrus valstybės tarnautojus; dėl skirtingo dydžio atlygio, atsižvelgiant į juridinio asmens teisinę
formą; dėl atlygio nustatymo valstybės tarnautojams);
 po klausimo aptarimo 2022 m. birželio 21 d. tarpinstituciniame pasitarime teikiamas patikslintas
projektų paketas, kuris darbo tvarka suderintas su Finansų, Susisiekimo, Žemės ūkio
ministerijomis, Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės ir Ekonomikos politikos grupės atstovais,
taip pat aptartas su Lietuvos savivaldybių asociacija, su kuria pilnai suderinti nepavyko.
Atsižvelgus į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės ir Ekonomikos politikos grupės atstovų
siūlymą, Ekonomikos ir inovacijų ministerija artimiausiu metu suinteresuotų institucijų išvadoms
gauti pateiks Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo bus siūloma nustatyti, kelių valstybės ir (ar) savivaldybių
valdomų įmonių kolegialių organų nariu gali būti valstybės tarnautojas, taip pat įstatyme įtvirtinti
siekį apdrausti valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narių civilinę
atsakomybę;
 po klausimo pakartotinio aptarimo 2022 m. rugpjūčio 2 d. tarpinstituciniame pasitarime teikiamas
patikslintas projektų paketas, atsižvelgiant į Finansų ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos pasiūlymus.
Atitiktis Vyriausybės programai: tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatos neįgyvendinamos.
Dalykinio vertimo išvada: siūlytina klausimą svarstyti Vyriausybės posėdyje.
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