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P a k e i č i u Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų
valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų
valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3-420 „Dėl
Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo
ministerija, ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių,
komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Audito komiteto nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą
komiteto nario veiklą negali viršyti 1/15 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso
metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių
mokesčių metinė suma), komiteto pirmininko – negali viršyti 4/45 dalių atitinkamos bendrovės
vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo
užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma). Kitų komitetų narių ir komiteto pirmininko atlygį,
atsižvelgus į numatomą darbo krūvį, nustato valdyba, tačiau jis negali viršyti 4/5 dalių audito
komiteto nario ar komiteto pirmininko atlygio.“
2. Pripažįstu netekusiu galios 20 punktą.
3. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Audito komiteto nario arba komiteto pirmininko metinis atlygis kartu su visais
mokesčiais už faktiškai vykdomą komiteto nario veiklą negali viršyti 4/75 dalies atitinkamos
valstybės įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės
premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma). Kitų komitetų narių ir komiteto
pirmininko atlygį, atsižvelgus į numatomą darbo krūvį, nustato valdyba, tačiau jis negali viršyti 4/5
dalių audito komiteto nario ar komiteto pirmininko atlygio.“
4. Pripažįstu netekusiu galios 29 punktą.
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