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PATVIRTINTA 
AB „Amber Grid“ 
2017 m. lapkričio 24 d.  
Valdybos sprendimu 
(posėdžio protokolo Nr. 17) 

 

 

AB „AMBER GRID“  
DARBUOTOJŲ ATLYGIO POLITIKA 

 

Įgyvendindami akcininkų nustatytus strateginius ir verslo tikslus – verstis gamtinių dujų perdavimo 
veikla, užtikrinti dujų sistemos stabilumą ir patikimumą Lietuvos Respublikos teritorijoje ir sudaryti 
objektyvias ir nediskriminuojančias naudojimosi dujų tinklais sąlygas bei sąlygas konkurencingai 
dujų rinkai vystytis, saugiai bei efektyviai eksploatuoti dujų perdavimo sistemą, užtikrinti patikimą 
dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) gamtinių dujų perdavimo sistemos 
naudotojams, ilgalaikį sistemos pajėgumą patenkinti pagrįstus gamtinių dujų transportavimo 
poreikius, valdyti dujų perdavimo sistemos turtą ir jo priklausinius, taip pat užtikrinti dujų perdavimo 
sistemos plėtrą ir sujungimą su kitomis sistemomis bei racionalų Bendrovės turto ir kitų išteklių 
panaudojimą, privalome pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti kompetentingus, darbe vertybių 
besilaikančius ir keliamus tikslus pasiekiančius savo srities profesionalus. 

Taip pat privalome užtikrinti, kad įgyvendinami projektai ir investicijos į dujų perdavimo sistemos 
veiklos patikimumą bei įprastinės veiklos sąnaudos būtų optimalios. Todėl atsakingai valdome darbo 
užmokesčio biudžetą, sudarantį reikšmingą įmonių grupės išlaidų dalį. 

Atlygio politika įtvirtina konkurencingo atlygio mokėjimo, įgalinančio pritraukti ir išlaikyti 
darbuotojus ir efektyvius darbo užmokesčio biudžeto valdymo principus pagal gerąją atlygio 
valdymo praktiką ir tarptautinėje praktikoje pripažintą metodologiją. Taip pat įtvirtina vidinio 
teisingumo nuostatas, kad to paties pareigybių lygio darbuotojų atlygio skirtumai atitiktų atlygio 
politikoje nustatytas ribas ir tarp atskirų pareigybių formuotų teisingus individualių darbuotojų 
atlyginimų santykius. 

Politikos įgyvendinimas kontroliuojamas Bendrovės valdybos, jai atsiskaitoma už politikos 
įgyvendinimą, o  informaciją apie valdymo organų narių darbo užmokestį ir vidutinį darbuotojų 
darbo užmokestį pagal taikytinus reikalavimus bei rekomendacijas, įskaitant, bet neapsiribojant, 
NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksu, atskleidžiama viešai. 

 

Tikslas: Nustatyti bendrus, aiškius ir skaidrius Bendrovės darbuotojų piniginio 
atlygio už darbą principus ir jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą, kurią 
taikant būtų efektyviai valdomos darbo užmokesčio išlaidos ir tuo pat metu 
sukuriamos motyvacinės paskatos darbuotojams prisidėti prie šiuolaikiškai 
valdomos įmonių grupės misijos, vizijos, vertybių ir tikslų įgyvendinimo. 

 

Taikymo apimtis: Taikoma visiems AB „Amber Grid“ darbuotojams. 

 

TURINYS: 

 



2 
 

1. Vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai 2 

2. Bendrosios nuostatos 2 

3. Atlygio sudedamosios dalys ir jų nustatymo principai 3 

4. Atsakomybės ir kontrolė nustatant atlygį 4 

5. Baigiamosios nuostatos 4 
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Atlygio politika arba 
Politika 

Ši AB „Amber Grid“  darbuotojų atlygio politika su visais priedais, 
pakeitimais ir papildymais (jei tokių būtų). 

Grupė UAB „EPSO-G“ kontroliuojama įmonių grupė, kurią sudaro UAB „EPSO-
G“ ir UAB „EPSO-G“ tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės 
bendrovės. 

Bendrovė AB „Amber Grid“. 

Patronuojanti 
bendrovė arba EPSO-G 

UAB „EPSO-G“ 

Darbuotojas Darbuotojas, dirbantis Bendrovėje. 

Bendrovės vadovas Bendrovės generalinis direktorius. 

Aukščiausio lygmens 
vadovas 

Bendrovės generalinis direktorius, technikos direktorius, komercijos 
direktorius, finansų direktorius, teisės ir administravimo direktorius.  

Vidurinio lygmens 
vadovas 

Bendrovės struktūrinių padalinių vadovai, išskyrus Aukščiausio lygmens 
vadovus. Vidurinio lygmens vadovai gali turėti kelių lygmenų pavaldžius 
struktūrinius padalinius. Aukščiausio lygmens vadovui tiesiogiai 
pavaldūs funkciniai vadovai, neturintys struktūrinių padalinių, taip pat 
yra Vidurinio lygmens vadovai. 

Atlygio ir skyrimo 
komitetas 

UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybos sudarytas patariamasis komitetas, 
atsakingas už bendros atlygio ir skatinimo politikos formavimą Įmonių 
grupėje. 

Atlygis Už atliekamą darbą mokamas piniginis atlygis, kurį sudaro pastovioji 
atlygio dalis (PAD) ir kintamoji atlygio dalis (KAD).  

Pastovioji atlygio dalis 
(PAD) 

Darbo sutartyje nustatytas pagrindinis darbuotojo atlygis, mokamas 
kiekvieną mėnesį.  

Kintamoji atlygio dalis 
(KAD) 

Atlygio dalis, kuri mokama prie darbuotojo PAD, atsižvelgiant į 
darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus. 

Atlygio rėžis Kiekvienam pareigybių lygiui nustatytos minimalios ir maksimalios 
pastovaus atlygio ribos. 

Pareigybės lygis Santykinis vienetas, kuriuo įvertinta pareigybė ir parodo santykinę 
pareigybės vertę Bendrovėje. 

1. Vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai 
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Pareigybių struktūra Visos Bendrovės pareigybės, suskirstytos į pareigybių lygius pagal jų 
svorį ir vertę. 

Darbuotojo veiklos 
vertinimas 

Darbuotojo tikslų ar rodiklių pasiekimo vertinimas, remiantis kurio 
rezultatais yra sprendžiama dėl KAD darbuotojui skyrimo. Darbuotojų 
veiklos vertinimo principai yra nustatomi Bendrovės darbuotojų veiklos 
vertinimo politikoje ir ją įgyvendinančiuose dokumentuose. 

 

 

 

2.1. Politika tvirtinama ir keičiama Bendrovės valdybos sprendimu.  

2.2. Politika Bendrovėje taikoma tiesiogiai. Bendrovės valdymo organai, veikdami savo 
kompetencijos ribose, vadovaujasi Politikos nuostatomis tvirtindami atitinkamus Bendrovės 
vidaus dokumentus, kai tai reikalinga. 

2.3. Už Politikos nuostatų aiškinimą (iškilus klausimams) ir rekomendacijų dėl Politikos 
įgyvendinimo teikimą darbuotojams, informacijos, susijusios su Politikos įgyvendinimu, 
surinkimą ir pateikimą valdybai, Atlygio ir skyrimo komitetui, o taip pat generaliniam 
direktoriui ne rečiau kaip kartą per metus, yra atsakingas žmogiškųjų išteklių valdymo funkciją 
vykdantis padalinys. 

 

 
 
3.1. Atlygio sistemos pagrindas yra Bendrovės pareigybių struktūra, kurią sudaro pareigybės, 

suskirstytos į pareigybių lygius pagal vertę ir darbo pobūdį. Bendrovės Aukščiausio ir Vidurinio 
lygmens vadovų pareigybių lygius tvirtina Bendrovės valdyba. Kitų Bendrovės darbuotojų 
pareigybių lygius tvirtina Bendrovės vadovas. Bendrovės pareigybių lygius tvirtinimui teikiantis 
žmogiškųjų išteklių valdymo funkciją vykdantis padalinys, prieš tvirtinimą pateikia informaciją 
apie pareigybių lygių teikimus patronuojančios bendrovės žmogiškųjų išteklių funkciją 
vykdančiam vadovui, kad įmonių grupės mastu būtų palaikomas ir vystomas nuoseklus 
pareigybių lygių priskyrimas. 

3.2. Visų darbuotojų atlygį sudaro dvi dalys: pastovioji ir kintamoji. Pastovioji atlygio dalis – darbo 
sutartyje nustatytas piniginis atlygis, mokamas kiekvieną mėnesį – didžiausia ir svarbiausia 
piniginio atlygio dalis. Kintamoji atlygio dalis mokama atsižvelgiant į pasiektus valdybos 
nustatytus Bendrovės rezultatus ir darbuotojo pasiektus individualius tikslus. 

3.3. Pagrindas nustatyti Pastoviąją atlygio dalį yra darbuotojo pareigybės vertė, kuri siejama su jo 
pareigybės lygiu. Kiekvienam pareigybės lygiui nustatomi PAD rėžiai (minimali ir maksimali riba). 
PAD gali kisti rėžio ribose, atsižvelgiant į darbuotojo patirtį, kompetenciją ir veiklos rezultatus. 
Rėžių ribos nustatomos vadovaujantis gerąja atlygio valdymo praktika, siekiant užtikrinti atlygio 
teisingumą. Atlygio rėžiai gali būti nustatomi ir peržiūrimi kasmet, atsižvelgiant į nepriklausomo 
darbo užmokesčio tyrimo duomenis ir rinkos tendencijas bei įvertinus LR Vyriausybės 
rekomendacijas valstybės valdomų įmonių vadovaujančių darbuotojų apmokėjimui. Bendrovės 
Aukščiausio ir Vidurinio lygmens vadovų PAD rėžius tvirtina Bendrovės valdyba, o kitų 
darbuotojų – Bendrovės vadovas. 

3.4. Pareigybių lygio įvertinimui ir nustatymui Grupė pasirenka tarptautinėje praktikoje pripažintą ir 
Lietuvos rinkoje plačiai taikomą metodą. Vertinamų pareigybių aprašymai rengiami 

3. Atlygio sudedamosios dalys ir jų nustatymo principai 

 

 

 

 

2. Bendrosios nuostatos 
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atsižvelgiant į Pareigybės aprašymo rengimo metodines rekomendacijas (1 priedas) ir 
rekomendacinę pareigybės aprašymo formą (2 priedas). 

3.5. Darbuotojo PAD nustatymui ir viso darbuotojui mokamo piniginio atlygio konkurencingumui 
rinkoje įvertinti, Grupė pasirenka darbo užmokesčio tyrimo duomenis ir lyginamąją rinką – visų 
Lietuvoje veikiančių įmonių rinką. Įvertinus Bendrovės specifiką, gali būti pasirinkta kita atlygio 
lyginamoji rinka, o jeigu Bendrovės veikla išdėstyta skirtingose šalies vietose – nustatant atlygį 
gali būti atsižvelgiama ir į regioninius atlygio skirtumus. Jeigu įmonės struktūroje yra reikšminga 
dalis pareigybių, priklausančių pareigybių šeimai (panašių ir (ar) giminingo pobūdžio pareigybių 
grupė, dirbanti tam tikrą funkciją, kuriai būdingos panašios veiklos, žinios ir išsilavinimas, tačiau 
skiriasi jų pareigybių lygis atsižvelgiant į atsakomybės, žinių, sprendimo priėmimo laipsnį), 
kurios apmokėjimas reikšmingai skiriasi nuo bendros rinkos, gali būti atsižvelgiama į šios 
pareigybių šeimos apmokėjimo lygį rinkoje. Atlygio konkurencingumo įvertinimui gali būti 
pasitelkta papildoma atlygio rinkos informacija ir iš kitų šaltinių.  

3.6. Kiekvienos pareigybės lygio atlyginimo rėžio nustatymo atskaitos tašku laikoma visų atlyginimų 
rinkos tyrime dalyvaujančių Lietuvoje veikiančių įmonių bazinio atlyginimo (basic salary – angl. 
k.), mokamo šiam pareigybės lygiui, vidutinė reikšmė (mediana), o bazinio atlyginimo rėžių 
ribos, lyginant su atskaitos tašku, nustatomos 80 – 120 % ribose (atsižvelgiant į situaciją darbo 
rinkoje (tam tikros kategorijos darbuotojų stoka ar atlygio rinkos pokyčiai),  Bendrovės valdybos 
motyvuotu sprendimu, ribotam laikotarpiui darbuotojų kategorijai, kurią įtakoja ši situacija, gali 
būti pasirinktos platesnės rėžių ribos, arba koreguojama mediana prognozuojamu vidutinio 
mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokyčiu tam laikotarpiui). Nuokrypis nuo šių ribų galimas tik 
pagrįstais išimtinais atvejais suderinus su Bendrovės valdyba. Aukščiausio ir Vidurinio lygmens 
vadovų atlygio atskaitos taškas ir konkretus atlygis nustatomas įvertinus ir bendrą panašaus 
dydžio ir (ar) strateginės reikšmės valstybės valdomų įmonių aukščiausio lygmens vadovų 
apmokėjimo lygį.  

3.7. Tuo atveju, kai atlygio rinkos pokyčiai lemia nenuoseklius atlygio vidutinių reikšmių skirtumus 
tarp atskirų pareigybių lygių, siekiant užtikrinti tolygius ir proporcingus santykius tarp 
pareigybės lygių atlygio rėžių, nustatant atlygio atskaitos taškus, gali būti naudojama 
išlyginamoji mediana – atskaitos taškas, kuris atspindi nuoseklų ir pagrįstą skirtumą tarp 
pareigybės lygių vidutinių atlygio reikšmių. 

3.8. Kintamos atlygio dalies (KAD) dydį lemia nustatyta PAD ir jai priskirtas galimas maksimalios KAD 
dydis, kuris išreiškiamas procentiniu metinės PAD sumos dydžiu: iki 30 % metinė KAD – 
Bendrovės vadovui, iki 20-30 % metinė KAD – Aukščiausio lygmens vadovams, Vidurinio lygmens 
vadovams ir iki 20 % metinė KAD – kitiems darbuotojams. 

3.9. Kintama atlygio dalis darbuotojams, kurių veikla yra vertinama metinių pokalbių metu, 
išmokama kartą metuose. KAD išmokama už darbuotojui iškeltų tikslų, nustatomų kiekvieniems 
einamiesiems metams pasiekimą bei Bendrovės vertybių laikymąsi, vadovaujantis Bendrovės 
darbuotojų veiklos vertinimo politika. Atsižvelgiant į įmonės specifiką, atskiroms darbuotojų 
grupėms, išskyrus Aukščiausiojo lygmens vadovus, gali būti nustatytas kitas veiklos vertinimo ir 
kintamos atlygio dalies išmokėjimo periodiškumas, kuris yra įtvirtinamas Bendrovės vadovo 
tvirtinamose atlygio tvarkose.  

3.10. Visas darbuotojo piniginis atlygis (PAD ir KAD) Bendrovėje priklauso nuo pareigybės lygio, darbo 
atlikimo kokybės ir rezultatų, Bendrovės ir (ar) individualių darbuotojo tikslų ar rodiklių 
pasiekimo, kompetencijų lygio ir atitikimo Bendrovės vertybėms. 

3.11. Vertinant bendrą PAD ir KAD atlygio konkurencingumą bei priimant sprendimus dėl konkrečių 
darbuotojų PAD ir KAD remiamasi visų atlyginimų rinkos tyrime dalyvaujančių Lietuvoje 
veikiančių įmonių viso piniginio atlygio (total cash – angl. k.), mokamo atitinkamam pareigybės 
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lygiui, vidutine reikšme (mediana) ir  ir  80 – 120 % rėžio ribomis nuo jos. Ši mediana ir šios ribos 
gali būti koreguojamos remiantis politikos 3.6 punkte nustatytais atvejais ir tvarka. 

 

 

4.1. Bendrovės vadovui PAD nustato Bendrovės valdyba. 

4.2. Aukščiausio lygmens vadovams (išskyrus Bendrovės vadovą) PAD nustato Bendrovės vadovas, 
suderinęs su Bendrovės valdyba. 

4.3. Vidurinio lygmens vadovams PAD nustato Aukščiausio lygmens vadovas suderinęs su Bendrovės 
vadovu. 

4.4. Kitiems darbuotojams (išskyrus Aukščiausio ir Vidurinio lygmens vadovus) PAD nustatomas 
Aukščiausio lygmens vadovo (tos srities, kurioje dirba darbuotojas) sprendimu, suderintu su 
Bendrovės vadovu, atsižvelgiant į tiesioginio vadovo teikimą. 

4.5. Visų darbuotojų (išskyrus Bendrovės vadovą) PAD turi būti nustatomas atsižvelgiant į Bendrovės 
žmogiškųjų išteklių valdymo funkciją vykdančio padalinio vadovo rekomendaciją. 

4.6. Visiems darbuotojams PAD nustatomas atsižvelgiant į Bendrovėje nustatyta tvarka patvirtintus 
pareigybių atlygio rėžius, taip pat atsižvelgiant į pareigybės lygį ir kompetenciją, patirtį, žinias ir 
gebėjimus.  

4.7. Atskirais išimtiniais atvejais, vadovaujantis gerojoje atlygio valdymo praktikoje taikomais 
principais nustatant PAD atskiroms pareigybėms ir(ar) darbuotojams dėl jų išskirtinės arba 
kritinės svarbos Bendrovės veiklai ir, siekiant išsaugoti tokius darbuotojus Bendrovėje, gali būti 
daromos pagrįstos išimtys Bendrovės atlygio politikoje nustatytais atvejais ir tik suderinus su 
Bendrovės valdyba, šios motyvuotu sprendimu. 

4.8. Bendrovės  valdyba, atsižvelgdama į Bendrovės tikslų pasiekimo lygį ir (ar) Bendrovės 
finansinius rezultatus, priima sprendimą dėl bendros Bendrovės vadovo siūlomos 
darbuotojams, kurių veikla yra vertinama metinių pokalbių metu, skirti KAD sumos už 
atitinkamų metų rezultatus (išskyrus Bendrovės vadovą, kuriam už atitinkamus kalendorinius 
metus mokėtiną konkretų KAD Bendrovės valdyba nustato savo sprendimu). Valdybos skirtą 
KAD sumą Bendrovės vadovas savo sprendimu paskirsto Bendrovės darbuotojams pagal 
Bendrovėje patvirtintą tvarką.  

4.9. Atlygio politiką, jos veiksmingumą, įgyvendinimą ir taikymą periodiškai vertina Atlygio ir skyrimo 
komitetas. 

 

 
5.1. Grupė ir ją sudarančios Bendrovės, užtikrindamos gerąją socialinės atsakomybės ir skaidrumo 

praktiką, reguliariai viešai skelbia informaciją apie Bendrovių vadovų, Aukščiausio ir Vidurinio 
lygmens vadovų, specialistų ir kitų pareigybių grupių vidutinius atlygius, įskaitant ir KAD, kaip 
tai numatyta Grupės veiklos skaidrumo ir komunikacijos politikoje. 

5.2. Siekiant efektyvaus Politikoje išdėstytų principų taikymo, Priede Nr. 3 pateikiamos jų taikymą 
iliustruojančios metodinės rekomendacijos. 

4. Atsakomybė ir atlygio kontrolė 

 

 

 

 

5. Baigiamosios nuostatos 

 

 
6. Išorinės komunikacijos koordinavimas Grupėje 

 



Priedas Nr.1 prie AB „Amber Grid“ darbuotojų atlygio politikos, patvirtintos 2017 m. lapkričio 24 d. 
valdybos sprendimu (posėdžio protokolas Nr. 17)    
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PAREIGYBĖS APRAŠYMO RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pareigybės aprašymo rengimo metodinėse rekomendacijose nustatyta, kaip AB „Amber Grid“ (toliau - 
bendrovė) rengiami ir keičiami pareigybių aprašymai pagal vieningą pareigybių aprašymo formą 
(pridedama). 
2. Pareigybės aprašymas yra viena iš priemonių darbdavio ir darbuotojų darbo santykiams 
reglamentuoti, pareigybės paskirčiai, atsakomybės sričiai, pareigybės vertei ir lygiui nustatyti bei 
darbdavio lūkesčiams dėl darbuotojo veiklos rezultatų (darbo efektyvumo) apibrėžti. 
3. Pareigybės aprašyme turi būti tiksliai nurodyta pareigybės paskirtis, šiuo metu pareigybei priskirtos 
atsakomybės sritys, darbo efektyvumo rodikliai, reikalingos žinios ir kt. 
4. Vienas pareigybės aprašymas gali būti taikomas keliems darbuotojams, kurių pareigybės turinys 
nesiskiria. 
5. Rengiami visų bendrovės darbuotojų pareigybių aprašymai. 
 

II. PAREIGYBĖS APRAŠYMO RENGIMAS IR KEITIMAS 

6. Bendrovės struktūrinio padalinio vadovas (toliau – vadovas) užtikrina, kad jam pavaldžių pareigybių 
aprašymai būtų tinkamai parengti.  
7. Pareigybės (išskyrus tiesiogiai generaliniam direktoriui pavaldžių pareigybių), aprašymo projektą 
rengia tiesioginis pareigybės vadovas. Parengtas pareigybės aprašymo projektas derinamas su Personalo 
skyriaus vadovu ir pagal poreikį (tiek kiek susiję su funkcijų atlikimu) su kitų padalinių vadovais, pvz.: 
Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vadovu. Tik suderintas pareigybės aprašymo projektas 
teikiamas tvirtinti generaliniam direktoriui. 
8. Generaliniam direktoriui tiesiogiai pavaldūs vadovai savo pareigybės aprašymo projektą rengia patys. 
Pareigybės aprašymą vizuoja teisės funkciją vykdančio padalinio bei Personalo skyriaus vadovas, o tvirtina 
– Aukščiausio lygmens vadovas atitinkamai pagal kuruojamą veiklos sritį (generalinis direktorius, technikos 
direktorius, komercijos direktorius, finansų direktorius, teisės ir administravimo direktorius).  
9. Pareigybės aprašymo projektą rengiantis vadovas konsultuojasi su Personalo skyriaus vadovu 
metodiniais klausimais ir su savo tiesioginiu vadovu – pareigybės atsakomybės sričių ir darbo efektyvumo 
klausimais. 
10. Pareigybės aprašymas turi būti glaustas ir aiškus, skirtas pareigybei, o ne konkrečiam darbuotojui. 
11. Pareigybės aprašymas keičiamas, jeigu keičiasi pareigybės turinys dėl naujų darbų priskyrimo arba 
perskirstymo ir (arba) jeigu yra veiklos organizavimo pokyčių. 
 
III.  PAREIGYBĖS APRAŠYMO FORMOS PILDYMAS 

12. Dalyje „Bendra informacija“ vadovas pateikia pagrindinę su pareigybe susijusią informaciją: padalinį, 
pačios pareigybės pavadinimą, pareigas einančio darbuotojo vardą ir pavardę, tiesioginio vadovo pareigas. 
Tuo atveju, kai darbuotojas gali pavaduoti kitas pareigas einantį darbuotoją, – nurodomi ir kitų pareigybių 
pavadinimai. Šioje dalyje yra laukai, skirti rengėjo (tiesioginis vadovas), derintojo (teisės ir personalo 
funkciją vykdančio padalinio vadovas), tvirtintojo (direktorius) ir pareigas einančio darbuotojo parašams. 
Tuo atveju, kai pareigybės aprašymo rengėjas ir tvirtintojas yra tas pats asmuo, – pasirašoma tik tvirtintojo 
lauke. 
13. Dalyje „Pareigybės paskirtis“ ne daugiau negu trimis – keturiais sakiniais nurodoma pareigybės 
paskirtis, darbo pobūdis ir atsakomybė. 
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14. Dalyje „Organigrama“ pateikiama schema, kurioje pavaizduoti pareigas einančio darbuotojo, jo 
tiesioginio vadovo, tiesioginiam vadovui pavaldžių pareigybių tarpusavio (pavaldumo) ryšiai. 
15. Dalyje „Pagrindinės atsakomybės sritys“ nurodomos pagrindinės sritys, kuriose pareigas einantis 
darbuotojas turi pasiekti konkretų ir pamatuojamą rezultatą, kad realizuotų savo tikslą. Aprašomų 
pagrindinių atsakomybės sričių skaičius neturi viršyti 8. 
16. Dalis „Pagrindinės funkcijos, darbai, procesai“ pildoma tuo atveju, jeigu, struktūrinio padalinio vadovo 
nuomone, reikia detaliau negu dalyje „Pagrindinės atsakomybės sritys“ apibūdinti pareigas einančio 
darbuotojo vykdomas funkcijas, darbus ir (arba) procesus. 
17. Dalyje „Pagrindiniai darbo efektyvumo rodikliai“ nurodomi kiekybiniai ir (arba) kokybiniai kriterijai, 
kurie susieti su atsakomybės sritimis (rezultatais), ir kurie leidžia įvertinti pasiektus rezultatus. Efektyvumo 
rodikliai turi būti numatyti visoms atsakomybės sritims. 
18. Dalyje „Reikiamos žinios ir patirtis“ nurodoma, kokios srities žinių ir gebėjimų (išsilavinimas, 
sugebėjimai, įgūdžiai) reikia pareigas einančiam darbuotojui, kokios trukmės patirtis, asmeninės savybės 
reikalingos, kad darbas būtų atliekamas sėkmingai. 
19. Dalis „Papildoma informacija“ pildoma tuo atveju, jeigu, tiesioginio arba (ir) struktūrinio padalinio 
vadovo nuomone, reikia nurodyti kitą svarbią informaciją, pvz.: darbo laiko režimą, žalos atlyginimo 
atvejus, darbo aplinkos arba darbo vietos specifines sąlygas ir pan. 
 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Vadovas užtikrina, kad jo padalinio pareigybės aprašymai būtų pagal poreikį periodiškai atnaujinami ir 
aktualūs. 

_________________________ 



Priedas Nr.2 prie AB „Amber Grid“ darbuotojų atlygio politikos, patvirtintos 2017 m. lapkričio 24 d. valdybos 
sprendimu (posėdžio protokolas Nr. 17) 
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PAREIGYBĖS PAVADINIMAS 

APRAŠYMAS 
 

BENDRA INFORMACIJA
 

Nurodykite padalinio ir pareigybės pavadinimus, einančio pareigas vardą ir pavardę, pareigybės pavaldumą ir kt. 

Padalinys 

 
 

(padalinio pavadinimas) 
 

Pareigybė 

 
 

(pareigybės pavadinimas) 
 

Einantis pareigas 

 
 

(vardas pavardė) 
 

Pareigybės pavaldumas 

 
 

(tiesioginio vadovo pareigybės pavadinimas) 
 

Pavaduojantis 

 
 

(pareigybės pavadinimas) 
 

Parengta 

 
 

 (vardas pavardė) 
 

 (data) 

 
________________ 

(parašas) 

Suderinta 
 

 (vardas pavardė) 
 

 

 (data) 

 
________________ 

(parašas) 

Patvirtinta 

 
 

 (vardas pavardė) 
 

 

 (data) 

 
________________ 

(parašas) 

Susipažinau 
 

 (vardas pavardė) 
 

 (data) 
 

________________ 
(parašas) 

 
 

PAREIGYBĖS APIBŪDINIMAS 
Trumpai apibūdinkite pareigybę ir jos paskirtį. 
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ORGANIGRAMA 
 Nurodykite tiesioginį vadovą, jo pavaldinius ir jam atskaitingas pareigybes.  

 
 
 
 
 
 
Nurodykite tiesioginį vadovą, jo pavaldinius ir jam atskaitingas pareigybes.  

 

 

 

 
 
 

 

PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS SRITYS 
Nurodykite pagrindines su pareigybės paskirtimi susijusias atsakomybės sritis (ne daugiau kaip 8). 

 

1. Atsakomybės sritis 

Atsakomybės srities apibūdinimas 2-3 sakiniais. 
 
2. Atsakomybės sritis 

Atsakomybės srities apibūdinimas 2-3 sakiniais. 
 
3. Atsakomybės sritis 

Atsakomybės srities apibūdinimas 2-3 sakiniais. 
 
4. Atsakomybės sritis 

Atsakomybės srities apibūdinimas 2-3 sakiniais. 
 
5. Atsakomybės sritis 

Atsakomybės srities apibūdinimas 2-3 sakiniais. 
 
6. Atsakomybės sritis 

Atsakomybės srities apibūdinimas 2-3 sakiniais. 

7. Atsakomybės sritis 

Atsakomybės srities apibūdinimas 2-3 sakiniais. 
 

Generalinis direktorius

Pareigybė

Pareigybei pavaldžios pareigybės Pareigybė Pavaldumas pareigybei 
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8. Atsakomybės sritis 

Atsakomybės srities apibūdinimas 2-3 sakiniais. 
 

 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS, DARBAI, PROCESAI  
Nurodykite pagrindines darbuotojo funkcijas, darbus ir procesus, kuriuos vykdo (atlieka) įgyvendindamas savo 
atskomybes. 

 
1) <...> 

2) <...> 

3) <...> 

4) <...> 

5) <...> 

6) <...> 

7) <...> 

8) <...> 

9) <...> 

10) <...> 

 

<...> 

 

PAGRINDINIAI DARBO EFEKTYVUMO RODIKLIAI  
Nurodykite kiekybinius ir (arba) kokybinius kriterijus, kurie susieti su atsakomybės sritimis (rezultatais) ir kurie leidžia 
įvertinti pasiektus rezultatus. 

FINANSINIAI: 
 

 <...> 

 <...> 

 <...> 

 <....> 
 

KITI: 

 <...> 

 <...> 

 <...> 

 <...> 
 

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
Kita svarbi informacija. 

 
<...> 
 

 

REIKALINGOS ŽINIOS IR PATIRTIS 

Nurodykite, kokios srities (sričių) žinių reikia šias pareigas einančiam darbuotojui, kokios trukmės patirties reikia, kad jis 
sėkmingai atliktų darbą. 

 
 <...> 
 <...> 
 <...> 
 <...> 
 <...> 
 <...> 
 <...> 
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Priedas Nr.3 prie AB „Amber Grid“ darbuotojų atlygio politikos, patvirtintos 2017 m. lapkričio 24 d. 
valdybos sprendimu (posėdžio protokolas Nr. 17)    

 

 

AB „AMBER GRID“ DARBUOTOJŲ ATLYGIO POLITIKOS TAIKYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS 

 

Lentelė įvardinti pagrindiniai atlygio politikoje nustatyti atlygio struktūros elementai, remiantis kuriais nustomas 
atlygis visiems darbuotojams. 

 

Grafike parodoma, kaip vadovaujantis atlygio politika nustatoma darbuotojų pastovioji atlygio dalis, priklausomai 
nuo pareigybės lygio ir remiantis rinkos duomenimis. Atkreiptinas dėmesys, kad nustatant vadovų atlygį, 
įvertinamas ir kitš valstybės valdomų įmonių vadovų atlygio lygmuo. 

 

PAREIGYBIŲ STRUKTŪRA  

Visos pareigybės įvertintos ir/ar suskirstytos į lygius pagal 

tarptautiniu mastu pripažintą metodiką, kurios parodo 

pareigybės vertę įmonėje. 

ATLYGIO DALYS 

PASTOVIOJI 

(FIKSUOTA) 

Fiksuoto atlyginimo orientyras - rinkos bazinio atlyginimo 

vidutinė reikšmė (mediana).  

KINTAMA 
Maksimalus kintamas atlygis iki 20% darbuotojams ir iki 30 % 

vadovams nuo metinio atlyginimo už metinius rezultatus. 

ATLYGIO RĖŽIAI 
Pareigybės lygio atlyginimo rėžiai 80% - 120% nuo rinkos bazinio 

atlyginimo medianos. 

LYGINAMOJI RINKA Lyginamoji rinka: visų Lietuvoje veikiančių įmonių rinka. 

1. ATLYGINIMO SISTEMOS STRUKTŪRA 

 

2. ATLYGIO NUSTATYMAS REMIANTIS PAREIGYBĖS LYGIU IR RINKOS DUOMENIMIS 
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Lentelėje parodoma kaip turi būti nustatoma pastovioji atlygio dalis darbuotojams, kad įmonės mastu būtų 
subalansuotas atlygis pagal atlygio politikoje nustatytus principus kiekviename pareigybės lygyje. 

 

Nustatant vadovų (ypač aukščiausio lygmens) atlygio atskaitos tašką ir konkretų atlygį įvertinami ne tik atlygio 
rinkos duomenys, bet bendras analogiško dydžio ir (ar) strateginės reikšmės valstybės valdomų įmonių vadovų 
apmokėjimo lygis.  

 

3. DARBUOTOJŲ ATLYGINIMO DIFERENCIJAVIMAS 80 – 120% RĖŽIO RIBOSE 

 

4. ATLYGIO NUSTATYMAS VADOVAMS 

 


