
VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDO VADOVŲ 

(DIREKTORIAUS IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO) IR  

GAMYBINIŲ SKYRIŲ DARBUOTOJŲ  

DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO POLITIKA 

 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo (toliau – Valstybės žemės fondas) direktoriaus 

darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės valdomų 

įmonių vadovų darbo užmokestį, Lietuvos Respublikos Seimo nustatytu Lietuvos Respublikos 

valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) 

baziniu dydžiu ir atsižvelgiant į Valstybės žemės fondui nustatytą kategoriją.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės 

valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ nustatomas vadovų (direktoriaus ir direktoriaus 

pavaduotojo) darbo užmokestis, o jų darbo užmokesčio nustatymo tvarką reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 3D-66 „Dėl valstybės valdomų 

įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Žemės ūkio ministerija, vadovų darbo 

užmokesčio“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-125 

„Dėl Žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-66 „Dėl valstybės valdomų įmonių, 

kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Žemės ūkio ministerija, vadovų darbo užmokesčio“ 

pakeitimo“ redakcija). 

Valstybės žemės fondo direktoriaus mėnesinė alga susideda iš dviejų dalių: pastoviosios 

(nustatoma koeficientu, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos 

Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos 

(atlyginimo) bazinį dydį ir atsižvelgiant į valstybės įmonės kategoriją (nustatoma atsižvelgiant į 

praėjusių finansinių metų rodiklius, priskyrimą kategorijai įsakymu nustato Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministras) ir kintamosios (ji priklauso nuo valstybės įmonės tikslų, nustatytų Žemės ūkio 

ministerijos vadovaujantis Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose 

įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu 

Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, VII, VII1 ir VIII skyrių nuostatomis, įgyvendinimo ir veiklos rezultatų ir 

nustatoma finansiniams metams atsižvelgiant į praėjusiais finansiniais metais pasiektus konkrečius 

valstybės įmonės veiklos rezultatus).  
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 3D-172 „Dėl 

valstybės įmonės Valstybės žemės fondo 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, ilgalaikio turto įsigijimo 

plano ir metinių ūkinės-finansinės veiklos rodiklių patvirtinimo“ nustatyti 2022 m. mėnesinės algos 

kintamosios dalies dydis ir konkretūs veiklos rezultatai (vertinami rodikliai).  

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-63 „Dėl 

valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Žemės ūkio ministerija, priskyrimo 

kategorijai“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D-57 „Dėl 

Žemės ūkio ministro 2014 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D-63 ,,Dėl valstybės įmonių, kurių savininko 

teises ir pareigas įgyvendina žemės ūkio ministerija, priskyrimo kategorijai“ pakeitimo“ redakcija)) 

nuo 2022 m. Valstybės žemės fondui nustatyta III kategorija ir koeficientas – 15,0.  
Valstybės žemės fondo direktoriaus pavaduotojo mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis 

nustatomas 10–20 proc. mažesnis už Valstybės žemės fondo direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios 

dalies dydį. Mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalies dydį nustato Valstybės žemės fondo 

direktorius įsakymu. 

Valstybės žemės fondo gamybinių skyrių darbuotojų apmokėjimo už darbą tvarką tvirtina 

Valstybės žemės fondo direktorius įsakymu. 
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