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Nr.
Klaipėda
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
2021 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 8, 11, 14,
16, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 30, 47, 49 ir 51 straipsnių pakeitimo ir 37 straipsnio pripažinimo
netekusiu galios 2021 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XIV-863 5 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2
dalimi:
1. P a k e i č i u Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų narių
atlygio tvarkos aprašą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019
m. spalio 10 d. įsakymu Nr. AD2-1735 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių
kolegialių organų narių atlygio tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija
(pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto
svetainėje.
Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. AD2-1735
(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m.
d. įsakymo Nr.
redakcija)
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ
NARIŲ ATLYGIO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
SĄVOKOS
1. Aprašas – šis Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių (toliau – SVĮ) kolegialių
organų narių atlygio tvarkos aprašas.
2. Kolegialus organas (toliau – KO) – SVĮ kolegialus valdymo organas ir (arba) kolegialus
priežiūros organas.
3. Kolegialaus organo narys:
3.1. SVĮ kolegialaus valdymo organo narys, išrinktas SVĮ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimu arba kolegialaus priežiūros organo sprendimu, kai toks organas SVĮ yra sudarytas;
3.2. SVĮ kolegialaus priežiūros organo narys, išrinktas SVĮ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimu.
4. Savivaldybės valdoma įmonė – akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, kurios
akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame
akcininkų susirinkime, priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise.
5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos kituose įstatymuose ir teisės aktuose.
II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
6. Aprašas reglamentuoja atlygio SVĮ KO nariams skyrimo ir mokėjimo tvarką, apibrėžia
pagrindinius atlygio nustatymo principus ir sąlygas.
7. Atlygis gali būti nustatomas, skiriamas ir mokamas SVĮ KO nariams (išskyrus, kai KO
nario pareigas eina tos SVĮ vadovas ar jos darbuotojas) už jų veiklą SVĮ KO, t. y. pasirengimą KO
posėdžiams, dalyvavimą juose, svarstant klausimus ir priimant sprendimus, teikiamus
argumentuotus siūlymus, konsultacijas dėl SVĮ veiklos, strategijos, tikslų įgyvendinimo ir kitais
klausimais, siekiant ekonominės naudos suteikimo bei gerosios valdysenos principų įdiegimo
Savivaldybės valdomose įmonėse.
8. SVĮ KO nario patiriamos transporto išlaidos, atvykstant į kolegialaus organo posėdžius iš
kito miesto, į atlygio dydį neįtraukiamos, gali būti kompensuojamos KO nario veiklos sutartyje
nustatyta tvarka Savivaldybės valdomos įmonės lėšomis.
9. SVĮ KO narių atlygio dydis ir jo mokėjimo tvarka turi skatinti ilgalaikės ir tvarios
Savivaldybės valdomos įmonės vertės kūrimą; užtikrinti rezultatų, pasiektų prisiimant protingą
riziką, atlygintinumą; skatinti savo srities profesionalų pritraukimą Savivaldybės valdomos įmonės
valdymui.
10. Atlygis nėra laikomas darbo užmokesčiu, tantjemomis ar kitomis panašiomis
išmokomis, kurios galėtų būti siejamos ar priklausytų nuo SVĮ uždirbamo pelno (nuostolio).
11. Atlygis mokamas nuo SVĮ KO nario išrinkimo. KO nariui atsistatydinus ar jį atšaukus iš
KO narių, atlygio mokėjimas nutraukiamas nuo jo pareigų pabaigos kolegialiame organe. Išeitinės
išmokos ar kompensacijos nėra mokamos.
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III SKYRIUS
KOLEGIALAUS ORGANO NARIO VEIKLOS SUTARTIS
12. SVĮ vadovas užtikrina, kad su KO nariais būtų sudarytos veiklos sutartys dėl KO nario
veiklos (toliau – Sutartis), kuriose būtų įtvirtintas atlygio dydis, jo mokėjimo tvarka, KO nario
teisės ir pareigos, atsakomybė, garantijos, transporto išlaidų Lietuvos Respublikos teritorijoje
kompensavimo tvarka, Sutarties nutraukimo pagrindai ir kitos papildomos Sutarties sąlygos.
13. Sutartis nėra laikoma darbo sutartimi ar kita sutartimi, kuri sukuria KO nario pavaldumą
Savivaldybės valdomai įmonei.
14. Sutartis sudaroma laikantis Apraše įtvirtintų nuostatų.
15. Sutartis nutraukiama nuo KO nario atsistatydinimo arba jo atšaukimo iš SVĮ KO nario
pareigų dienos.
IV SKYRIUS
ATLYGIO DYDŽIO NUSTATYMAS
16. Atlygis KO nariams nustatomas ir skiriamas SVĮ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimu.
17. SVĮ KO narių atlygis fiksuotas, dydis priklauso nuo tos SVĮ vadovui nustatyto
mėnesinio darbo užmokesčio pastovios dalies dydžio.
18. SVĮ atitinkamo KO nariams nustatomas vienodas atlygis, išskyrus, jei jis išrinktas KO
pirmininku.
19. SVĮ KO narių atlygis turi būti siejamas su tos SVĮ pardavimo pajamomis, tačiau
neviršijantis Aprašo 21 ir 22 punktuose nustatytų dydžių.
20. SVĮ KO nariams nustatomo atlygio gairės:
Atlygio dydžio ribos
(proc. nuo vadovo mėnesinio darbo užmokesčio
Savivaldybės valdomos įmonės pardavimo
pastovios dalies dydžio)
pajamos
Valdymo organo
Priežiūros organo
nariams
nariams
Iki 1 mln. Eur per metus
5–10
Nuo 1 iki 5 mln. Eur per metus
10–15
Nuo 5 iki 10 mln. Eur per metus
15–20
10–14
Nuo 10 mln. Eur per metus
20–25
10–14
21. SVĮ kolegialaus valdymo organo nariams nustatomo atlygio dydis negali viršyti 1/5 tos
SVĮ vadovui nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio pastovios dalies dydžio, o šio organo
pirmininkui – 1/4 tokio dydžio.
22. SVĮ kolegialaus priežiūros organo nariams nustatomo atlygio dydis negali viršyti 1/10
tos SVĮ vadovui nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio pastovios dalies dydžio, o šio organo
pirmininkui – 1/7 tokio dydžio.
23. SVĮ valdymo organo nariams nustatomas atlygio dydis mėnesiui, priežiūros organo
nariams atlygio dydis nustatomas metų ketvirčiui.
24. SVĮ KO nariui atlygio dydis skiriamas visam KO kadencijos laikotarpiui.
25. Jei SVĮ KO veikiančios kadencijos laikotarpiu išrenkamas naujas KO narys, jam
nustatomas vienodas atlygio dydis, kaip ir kitiems KO nariams.
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V SKYRIUS
ATLYGIO MOKĖJIMO TVARKA
26. Atlygis SVĮ KO nariams mokamas tos Savivaldybės valdomos įmonės lėšomis,
pervedamas į jų nurodytas banko sąskaitas Sutartyse nurodytais terminais ir tvarka.
27. Atlygis SVĮ KO nariams yra mokamas atskaičius visus mokesčius, kuriuos turi sumokėti
KO narys arba Savivaldybės valdoma įmonė, nebent taikytini teisės aktai numatytų kitaip.
28. Jei SVĮ KO narys nedalyvauja KO posėdyje ir (arba) nebalsuoja posėdyje svarstomais
klausimais, išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus jam balsuoti draudžiama, atlygis jam
mažinamas ta dalimi, kurią šis posėdis sudaro tą mėnesį (ketvirtį) vykusių KO posėdžių skaičiaus.
29. Atlygis SVĮ KO nariui nėra mokamas, jei jis yra pateikęs raštišką prašymą atlygio
nemokėti.
30. SVĮ vadovas atsakingas už mokėtiną KO nariui atlygio dydžio nustatymą pagal KO
posėdžių protokoluose fiksuotus duomenis apie posėdžiuose dalyvavusius ir balsavusius KO narius.
31. SVĮ vadovas atsakingas už atlygio KO nariams išmokėjimą laiku.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. Atlygis pagal Aprašo nuostatas gali būti nustatomas, skiriamas ir mokamas visiems SVĮ
KO nariams (išskyrus tų SVĮ vadovus ir darbuotojus, einančius KO nario pareigas) nuo 2022 m.
gegužės 1 d.
33. Informacija apie SVĮ KO narių atlygio dydį turi būti skelbiama Savivaldybės valdomos
įmonės interneto svetainėje.
______________________________
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