
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ VADOVO DARBO UŽMOKESČIO

NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
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Vadovaudamasis Valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarka,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl
valstybės  valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ ir siekdamas tinkamai vykdyti  valstybės
įmonės „Mūsų amatai“ savininko teises ir pareigas:

1. T v i r t i n u valstybės įmonės „Mūsų amatai“ vadovo darbo užmokesčio nustatymo
tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Planavimo, turto
ir projektų valdymo skyriaus vedėją ir paskelbti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas          Gintautas Šarauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus
2020 m. sausio       d.
įsakymu Nr. V-

VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ VADOVO DARBO UŽMOKESČIO
NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau –
Kalėjimų  departamentas),  atlikdamas  savininko  teises  ir  pareigas  įgyvendinančios  institucijos
funkcijas,  tvirtina  valstybės  įmonės „Mūsų amatai“  (toliau  – įmonė)  vadovo darbo užmokesčio
nustatymo  tvarkos  aprašą  (toliau  –  Aprašas),  kuriuo  įmonės  direktoriaus  darbo  užmokesčio
apskaičiavimo metodiką, premijų ir materialinės pašalpos skyrimo bei ataskaitų pateikimo tvarką.

2. Aprašas  parengtas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  valstybės  ir  savivaldybių
įstaigų  darbuotojų  ir  komisijos  narių  darbo  apmokėjimo  įstatymu  ir  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų
darbo užmokesčio“ (toliau – Vyriausybės nutarimas).

II SKYRIUS 
DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO METODIKA

3. Įmonės  direktoriaus  mėnesinė  alga  susideda  iš  pastoviosios  dalies  ir  kintamosios
dalies.

4. Įmonės  direktoriaus  mėnesinės  algos  pastovioji  dalis  nustatoma  bazinio  dydžio
koeficientais, atsižvelgiant į įmonės kategoriją, nustatytą Vyriausybės nutarimo priede, ir nustatoma
Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų
departamentas) direktoriaus įsakymu.

5. Įmonės  direktoriaus  mėnesinės
algos  kintamoji  dalis  kiekvienam metų  ketvirčiui  apskaičiuojama  pagal  Kalėjimų  departamento
direktoriaus  patvirtinus  planinius  rodiklius  įmonei,  atsižvelgiant  į  praėjusio  ketvirčio  faktinius
įmonės veiklos rezultatus, laikantis šių nuostatų:

5.1.  už  nuteistųjų  (suimtųjų)  sąlyginio  įdarbinimo rodiklio  plano  įvykdymą nustatoma  10
procentų mėnesinės algos pastoviosios dalies;

5.2. už EBITDA rodiklio plano įvykdymą nustatoma 5 procentų mėnesinės algos pastoviosios
dalies;

5.3. už atsargų apyvartumo rodiklio plano įvykdymą nustatoma 5 procentų mėnesinės algos
pastoviosios dalies;

5.4. už bendrojo likvidumo rodiklio plano įvykdymą nustatoma 5 procentų mėnesinės algos
pastoviosios dalies;

5.5.  už  atnaujintų  (modernizuotų)  ir  sukurtų  naujų  darbo  vietų  skaičiaus  rodiklio  plano
įvykdymą nustatoma 5 procentų mėnesinės algos pastoviosios dalies;

6. Jeigu įvykdomi visi rodikliai pagal kuriuos apskaičiuojama įmonės direktoriaus mėnesinės
algos kintamoji dalis, už kiekvieno patvirtinto rodiklio plano viršijimo procentą Aprašo 5.1 – 5.5
papunkčiuose nurodyti kintamosios dalies dydžiai didinami 4 procentiniais punktais;

7.  Jeigu neįvykdomas nei vienas rodiklis pagal kuriuos apskaičiuojama įmonės direktoriaus
mėnesinės algos kintamoji dalis, nustatoma darbo užmokesčio mėnesinės algos kintamoji dalis 1
procentas nuo nustatytos algos pastoviosios dalies dydžio.



8. Kalėjimų departamento struktūrinis padalinys, atliekantis biudžeto asignavimų planavimo
funkcijas, atsižvelgdamas į įmonės pasiektus praėjusio ketvirčio vertinimo rodiklius, apskaičiuoja
konkretų mėnesinės algos kintamosios dalies dydį įmonės direktoriui ir iki ketvirčio pirmo mėnesio
20 d.  teikia  Kalėjimų departamento direktoriui  įsakymo dėl  mėnesinės algos kintamosios dalies
dydžio įmonės direktoriui nustatymo projektą.

9.  Mėnesinės  algos  kintamosios  dalies  dydis  negali  viršyti  50  procentų  įmonės  vadovui
nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

10.  Naujai  paskirtam  įmonės  direktoriui  nustatoma  darbo  užmokesčio  mėnesinės  algos
kintamoji dalis 10 procentų nuo nustatytos algos pastoviosios dalies dydžio, bet ne ilgiau kaip bus
įvertinti praėjusio ketvirčio veiklos rezultatai.

11. Įmonės direktoriaus mėnesinė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali būti
didesnė  už  praėjusių  finansinių  metų  įmonės  darbuotojų  8  vidutinius  mėnesinius  darbo
užmokesčius,  apskaičiuotus  pagal  Valstybės  įmonių  darbuotojų  vidutinio  mėnesinio  darbo
užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės nutarimu.

 
III SKYRIUS

PREMIJŲ IR MATERIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMAS

12.  Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija už gerus darbo rezultatus ir
gerą darbo pareigų vykdymą, pasibaigus finansiniams metams ir  patvirtinus  finansinių ataskaitų
rinkinius, įmonės direktoriui iš įmonės pelno gali skirti premiją,  kurios dydis negali  viršyti jo 4
mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių,  arba iš sutaupytų lėšų, skirtų  darbo užmokesčiui,  –
premiją, kurios dydis negali viršyti jo vienos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.  Premija
skiriama, įvykdžius Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu patvirtinto nuteistųjų (suimtųjų)
sąlyginio įdarbinimo plano, EBITDA plano, atsargų apyvartumo plano, bendrojo likvidumo plano,
atnaujintų (modernizuotų) ir sukurtų naujų darbo vietų nuteistiesiems skaičiaus plano rezultatus ir
jeigu įmonės direktorius nebuvo padaręs darbo drausmės pažeidimo per paskutinius kalendorinius
metus.

13. Direktoriui gali būti skiriama materialinė pašalpą iš įmonės lėšų, kai sunki jo materialinė
būklė dėl jo ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) ligos ar
mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra rašytinis prašymas ir pateikti atitinkami tai
patvirtinantys dokumentai, – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų. 

IV SKYRIUS 
ATASKAITŲ PATEIKIMAS

14. Pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d., įmonė privalo
pateikti Kalėjimų departamentui:

14.1. praėjusio ataskaitinio ketvirčio ataskaitas apie planinių rodiklių įvykdymą:
14.1.1. nuteistųjų (suimtųjų) sąlyginio įdarbinimo;
14.1.2. EBITDA;
14.1.3. atsargų apyvartumo;
14.1.4. bendrojo likvidumo;
14.1.5. atnaujintų (modernizuotų) ir sukurtų naujų darbo vietų nuteistiesiems skaičių.
14.2. praėjusio ketvirčio duomenis apie įmonėje dirbančių nuteistųjų (suimtųjų) ir darbuotojų

vidutinį darbo užmokestį.
_____________________
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