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Įžanga 

Apklausoje, kuri buvo atliekama 2016 m. sausio – kovo mėn., savo nuomonę pareiškė 

net 533 respondentų – apskaitos specialistų, dirbančių Lietuvoje, kurie prisidėjo prie realios darbo 

užmokesčio situacijos nustatymo. 

Apklausos metu surinkti duomenys atskleidė tyrimo rezultatus, kurie, tikimasi, padės 

kiekvienam šios profesijos atstovui save įsivertinti bei atkreipti darbdavių dėmesį, ko verti jų 

buhalteriai, atsižvelgiant į tai, kokią patirtį jie sukaupę ir kokį išsilavinimą įgiję. 

Kasmet atliekant tyrimą galima stebėti buhalterių profesijos vertės pokytį bei 

veiksnius, darančius įtaką buhalterio, kaip įmonės specialisto, vertei, kadangi iki šiol buvo sunku 

nustatyti, koks buhalteris patraukliausias darbdaviui. Ir šiemet, atlikus jau trečiąją vyr. buhalterių ir 

buhalterių apklausą, tampa kur kas aiškiau, į ką atsižvelgia darbdaviai, „įkainodami“ savo 

darbuotojus. 

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos tyrimas atliktas remiantis vyr. buhalterių 

bei buhalterių apklausos metu pateiktais atsakymais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lbaa.lt/
https://www.facebook.com/LBAA.lt


         Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija © 

www.lbaa.lt, https://www.facebook.com/LBAA.lt    4 iš 33 

Vyr. buhalterių darbo užmokesčio ypatumai 

 

1. Vyrai ir moterys 

 

Vyrauja nuomonė, jog dažnai vyrai gauna didesnį darbo užmokestį vien dėl to, kad jie yra stiprioji 

lytis. Ką galima pasakyti apie vyrus, pasirinkusius vyr. buhalterio profesiją?  

Jau nuo 2014 m., kuomet pradėta vykdyti Lietuvos finansų specialistų darbo užmokesčio apklausa, 

negalima pastebėti ryškaus atotrūkio tarp vyrų ir moterų, dirbančių vyr. buhalteriais, darbo 

užmokesčio. Taip pat sunku ir nuspėti esančių atlyginimų skirtumų priežastis, kai iš viso 

dalyvavusių apklausoje vyr. buhalterių vyrų buvo tik nedidelė dalis – vos 5%. Vyrai buhalterijos 

srityje – retenybė, gal todėl ir vadovų vertinami labiau. 

Grupuojant apklausoje dalyvavusių moterų vyr. buhalterių atlyginimus pastebima tendencija, jog 

net 35% moterų ir 32% vyrų, dirbančių vyr. buhalteriais, gauna didesnį nei 900 Eur darbo 

užmokestį. 

 

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai 

Kas pasikeitė per metus? Žvelgiant į dažniausiai vyr. buhalteriams vyrams ir vyr. buhalterėms 

moterims mokamus atlyginimus pastebima, jog jei praėjusiais metais dažniausiai vyrų gaunamas 

atlyginimas siekė 301 – 600 Eur ar 601 – 900 Eur po lygiai, tai šiemet beveik pusė vyriškosios 

lyties atstovų uždirba 601 – 900 Eur, o moterų darbo užmokestis, lyginant su vyrų, sumažėjo nuo 

praėjusiais metais dažniausiai mokamų 601 – 900 Eur iki 301 – 600 Eur šiemet. 
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2. Ar didmiesčiuose ir darbo užmokestis didesnis? 

 

Žemiau pateiktoje diagramoje aiškėja į šį klausimą atsakymas – TAIP. Pateikti duomenys byloja, 

jog didžiuosiuose Lietuvos miestuose net 76 % vyr. buhalterių darbo užmokestis, atskaičius 

mokesčius, yra didesnis nei 600 Eur. 40 % vyr. buhalterių, dirbančių kitame Lietuvos mieste, per 

mėnesį uždirba daugiau nei 600 Eur, o kaimo vietovėse gyvenančių ir uždirbančių per mėnesį, 

atskaičius mokesčius,  daugiau nei 600 Eur tik 33%.  

 

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose dažniausiai vyr. buhalteriams mokamas mėnesinis darbo 

užmokestis – 601 – 900 Eur, Lietuvos miesteliuose ir kaimo vietovėse dažniausiai vyr. buhalteriai 

uždirba 301 – 600 Eur. 

 

 
Darbo užmokesčio geografiniai skirtumai 2016 m. apklausos duomenimis 

 

Kas pasikeitė per metus? Džiugu, jog Lietuvos miestuose sumažėjo darbdavių mokamo paties 

mažiausio darbo užmokesčio vyr. buhalteriams. Tačiau bendrai palyginus visų Lietuvos vyr. 

buhalterių atlyginimus galima teigti, kad nežymiai sumažėjo skaičius vyr. buhalterių, per mėnesį 

uždirbančių 601  Eur ir daugiau. Palyginimui- darbo užmokesčio pokytis 2014 – 2016 m. 

didžiuosiuose Lietuvos miestuose: 
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Darbo užmokesčio svyravimai Lietuvos didmiesčiuose 

 
Darbo užmokesčio svyravimai kituose Lietuvos miestuose 

 
Darbo užmokesčio svyravimai Lietuvos kaimo vietovėse 
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3. Ar dirbti didesnėje įmonėje apsimoka? 

 

Skirstant įmones, kuriose dirba apklausoje dalyvavę respondentai, pagal dydį, buvo remtasi šiais 

Lietuvos įstatymų apibrėžtais įmonių tipais: 

Labai maža/ mikroįmonė - jos personalą sudaro 1-9 žmonės, metinės pajamos (apyvarta) neviršija 2 

mln. Eur; 

Smulki (maža) įmonė - joje dirba 10-49 darbuotojai, metinės pajamos neviršija 7 mln. Eur; 

Vidutinė įmonė - joje dirba 50-249 darbuotojai, metinės pajamos neviršija 40 mln. Eur; 

Stambi įmonė - joje dirba 250 ir daugiau žmonių. 

 

Darbo užmokestis pagal įmonės dydį 2016 m. 

Tendencija išlieka nepakitusi – dirbti didesnėje įmonėje apsimoka. Didėjant įmonei, tolygiai didėja 

ir vyr. buhalterių darbo užmokestis (tačiau didelė tikimybė, jog ir darbo tokiose įmonėse kur kas 

daugiau): labai mažų įmonių vyr. buhalteriai dažniausiai (39%) uždirba 301 – 600 Eur, 31% mažų 

įmonių vyr. buhalterių uždirba 1151 - 1450 Eur, 50% vidutinėse įmonėse dirbančių vyr. buhalterių 

per mėnesį, atskaičius mokesčius, uždirba 1451 Eur ir daugiau, o stambiose įmonėse dirbantys vyr. 

buhalteriai teigia, jog net 75% darbo atlygis siekia 1451 Eur ir daugiau. 

Kas pasikeitė per metus? Natūralu, jog tik labai mažų įmonių vyr. buhalteriai uždirba patį 

mažiausią minimą darbo užmokestį – daug kas priklauso nuo darbų apimties. Lyginant su praėjusių 

metų apklausos respondentų atsakymais, net 62 proc. labai mažų įmonių vyr. buhalterių darbo 

užmokestis buvo iki 600 Eur, šių metų duomenimis liko 53 proc. tokį darbo užmokestį gaunančiųjų 

– daugiau respondentų gauna didesnį nei 600 Eur darbo užmokestį. Mažų įmonių 46 proc. vyr. 

buhalterių uždirba daugiau nei 1151 Eur, praėjusiais metais šis rodiklis siekė tik 24 proc.. Vidutinių 

įmonių fronte – taip pat kilimas, praėjusiais metais tik 32 proc. jų vyr. buhalterių uždirbo daugiau 

nei 1451 Eur, šiemet šis rodiklis pakilo iki 50 proc.. Stambių įmonių dauguma vyr. buhalterių tiek 

šiemet, tiek praėjusiais metais dažniausiai uždirba 1451 Eur ir daugiau.  
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Darbo užmokesčio dydžio pokyčiai labai mažose įmonėse 

 

Darbo užmokesčio dydžio pokyčiai mažose įmonėse 
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Darbo užmokesčio dydžio pokyčiai vidutinėse įmonėse 

 

4. Ar vyr. buhalteriai uždirba tiek, kiek mano esą verti? 

 

 
Iki 300 

Eur 

301 - 600 

Eur 

601 - 900 

Eur 

901 - 

1150 Eur 

1151 - 

1450 Eur 

1451 Eur 

ir 

daugiau 
Iš viso 

Dabar 

gaunamas 

darbo 

užmokestis 

5% 36% 24% 14% 9% 12% 100% 

Iš jų sutinka su gaunamu atlyginimu:  

Mano, kad 

tiek ir turi 

uždirbti 6% 4% 7% 15% 29% 100% 

20.35 % 

patenkinti 

atlyginimu 

 

24,5% apklausoje dalyvavusių vyr. buhalterių sutinka su savo šiuo metu gaunamu atlygiu už darbą, 

atsižvelgdami į darbo krūvį, savo patirtį ar kitas aplinkybes. 

Tik 4% respondentų, uždirbančių per mėnesį 301 - 600 Eur, teigia, jog  toks atlyginimas yra jiems 

tinkamas. Atlyginimui didėjant, auga ir darbuotojų pasitenkinimas – iš vyr. buhalterių, uždirbančių 

per mėnesį 1151 – 1450 Eur, net 29% mano esą tinkamai vertinami. Rodikliai išlieka beveik tokie 

pat kasmet. O pesimistiškai nusiteikę darbuotojai gal ras patarimą šioje anekdotinėje situacijoje: 

Generalinis direktorius buhalteriui: 

– Girdėjau kalbant, jog vaikštote į bažnyčią ir meldžiatės, kad jums pakeltų algą. 

– O ką, negalima? 

– Galima. Bet aš nemėgstu, kai mane apeidami kreipiasi į aukštesnes instancijas. 
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Svajonių ir realus atlyginimas, 2016 m. 

Tyrimas atskleidė, jog šiuo metu labiausiai viliojantis vyr. buhalterius atlyginimas – 901 – 1150 Eur 

arba 1451 Eur ir daugiau. Tik 2 % apklausos dalyvių teigia, jog turėtų uždirbti 301 – 600 Eur pagal 

savo darbo pobūdį. 

Kas pasikeitė per metus? 20,35% apklausoje dalyvavusių vyr. buhalterių mano, jog uždirba tiek, 

kiek ir yra verti, kiek ir turėtų uždirbti – lyginant su praėjusių metų apklausos duomenimis, šis 

rodiklis smuktelėjo nuo 24,5%. Skiriasi ir vyr. buhalterių labiausiai trokštamo darbo užmokesčio 

dydis – praėjusiais metais  visiems patraukliausia buvo uždirbti 1451 Eur ir daugiau, o šiemet po 

trečdalį respondentų mano, jog turėtų uždirbti 901 – 1150 Eur arba 1451 Eur ir daugiau. 

 

Svajonių darbo užmokesčio pokytis 2014 – 2016 m. 
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5. Ar didelėmis algomis lepina tarptautinės kompanijos? 

 

Šiuolaikiniame sociume jau susiformavo nuostata, jog privataus tarptautinio kapitalo įmonėse 

dirbantys  lietuviai vyr. buhalteriai – labai gerai apmokami darbuotojai. Jei ne ypač gerai, tai bent 

jau tikrai geriau už lietuviškųjų įmonių vyr. buhalterius. O kaip yra iš tikrųjų? 

 

Darbo užmokesčio pasiskirstymas lietuviško privataus kapitalo įmonėse, 2016 m. 

 

Darbo užmokesčio pasiskirstymas tarptautinio privataus kapitalo įmonėse, 2016 m. 

Privataus lietuviško kapitalo įmonės vyr. buhalteriams (29%) linkusios dažniau mokėti 301 – 600 

Eur atlyginimą, 28 % vyr. buhalterių tokiose įmonėse uždirba 601 - 900 Eur, 12% visų apklaustųjų 

vyr. buhalterių paminėjo gaunantys 1451 Eur ir didesnį atlyginimą, dirbdami privataus lietuviško 

kapitalo įmonėse. 
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Tyrimo duomenys parodė, jog didžioji dalis (37%) vyr. buhalterių, dirbančių privataus tarptautinio 

kapitalo įmonėse, gauna didžiausią apklausoje minimą darbo atlygį – 1451 Eur ir daugiau ir tik 3% 

ten dirbančiųjų – 301 – 600 Eur atlyginimą. 

Taigi, galima sutikti su nuomone, jog tarptautinio kapitalo kompanijos vyr. buhalteriams yra 

dosnesnės už lietuviškąsias. 

Kas pasikeitė per metus? Situacija išlieka panaši, tačiau pastebima, jog nežymiai didėja vyr. 

buhalterių darbo užmokestis ir privataus lietuviško kapitalo įmonėse, o, lyginant su praėjusių metų 

duomenimis, tarptautinėse įmonėse sumažėjo vyr. buhalterių, gaunančių didžiausią minimą darbo 

užmokestį (1451 Eur ir daugiau). 

 

Darbo užmokesčio dydžio pokyčiai privataus lietuviško kapitalo įmonėse 2014 – 2016 m.  

 

Darbo užmokesčio dydžio pokyčiai privataus tarptautinio kapitalo įmonėse 2014 – 2016 m. 
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6. Kaip kito vyr. buhalterių darbo užmokestis pastaruosius 2 metus? 

 

Vėlgi skirtingai pastaruosius 2 metus praleido privataus lietuviško kapitalo ir tarptautinio kapitalo 

įmonių vyr. buhalteriai. Beveik pusė vyr. buhalterių, dirbančių privataus lietuviško kapitalo 

įmonėse, teigia, jog jų darbo užmokestis per pastaruosius metus nežymiai (42%) ar žymiai (4%)  

padidėjo, 41% respondentų darbo užmokestis išliko nepakitęs - jog nei didėjo, nei mažėjo, t.y. 

nekito (41%). 5% iš jų sumažėjo, o 8% jų priėmė sprendimą susivilioję didesniu darbo užmokesčiu 

pakeisti darbovietę. 

Vyr. buhalteriai, dirbantys privataus tarptautinio kapitalo įmonėse, pateikė kitokius atsakymus – net 

51% dirbančiųjų atlyginimas nežymiai padidėjo per pastaruosius 2 metus, 11% jis labai padidėjo, 

31% darbo užmokestis nekito, tačiau bent jau niekam ir nebuvo sumažintas. 

 

Darbo užmokesčio kitimas pastaruosius 2 metus, 2016 m. 

Kas pasikeitė per metus? Pastebimas ryškus rodiklių pasikeitimas gerąja linkme. Mažėja dalis vyr. 

buhalterių, kurių atlyginimas būtų sumažintas, ir daugėja tų, kurių darbo užmokestis nors ir 

nežymiai, tačiau vis tik didėja, taip pat nežymiai padaugėjo tų, kurių darbo užmokestis per 

pastaruosius 2 metus ženkliai išaugo, ir galima daryti išvadą, jog daugėja ryžtingų vyr. buhalterių, 

kurių darbo užmokestis padidėja dėl jų pačių ryžto – t.y. pakeitus darbovietę.  
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Darbo užmokesčio pokyčiai privataus lietuviško kapitalo įmonėse 2014 – 2016 m. duomenimis 

 

 

Darbo užmokesčio pokyčiai tarptautinio kapitalo įmonėse 2014 – 2016 m. duomenimis 

7. Kaip vertinama patirtis? 

 

Ar  vyr. buhalterio patirtis lemia jo darbo užmokestį? Kiek svarbūs darbuotojo įgūdžiai, mokant jam 

atlyginimą?  
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 Patirtis metais 

Dabartinis darbo 

užmokestis Eur 

(2016 m. sausis - 

kovas) 

Iki 1 1 – 5 6 - 10 11 - 20 Daugiau nei 20 

Iki 300 Eur 25% 6% - 6% 6% 

301 - 600 Eur 50% 58% 24% 30% 43% 

601 - 900 Eur - 21% 40% 21% 21% 

901 - 1150 Eur 25% 3% 18% 16% 12% 

1151 - 1450 Eur - 6% 10% 11% 8% 

1451 Eur ir 

daugiau - 6% 8% 17% 11% 

 

Pateiktoje lentelėje bei grafike išryškėja, jog didžiausią minimą atlyginimą (1451 Eur ir daugiau) 

darbdaviai dažniausiai pasiryžę mokėti 11 – 20 m. patirtį turintiems vyr. buhalteriams, rečiau tiems, 

kurių patirtis siekia daugiau nei 20 m., ir retas vyr. buhalteris, turintis iki 5 metų darbo stažą, 

uždirba 1451 Eur ir daugiau. Žinoma, patirtis yra neabejotinai vertinga, tačiau ne vien tai nulemia 

Lietuvos vyr. buhalterių darbo užmokestį – turintys darbo patirtį iki 5 metų, taip pat ir tie, kurie 

dirba jau daugiau nei 20 metų, vis tiek dažniausiai uždirba 301 – 600 Eur – sėkmė čia taip pat 

svarbi. 

 

Darbo užmokestis darbo patirties atžvilgiu  
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8. Kokius mokslus baigęs vyr. buhalteris yra vertingiausias? 

 

Netylant diskusijoms, koks išsilavinimas ir žinios privalomi vyr. buhalteriams, teikiame Jums 

dabartinę Lietuvos finansų specialistų išsimokslinimo ir su juo susijusio darbo užmokesčio dydžio 

apžvalgą.  

60% apklausoje dalyvavusių vyr. buhalterių turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą srityse, 

susijusiose su finansais, jų dažniausiai (27%) gaunamas darbo užmokestis – 301 - 600 Eur. 54% 

vyr. buhalterių, kurių išsilavinimas aukštasis neuniversitetinis, įgytas vadybos, administravimo, 

ekonomikos, finansų ar apskaitos srityje, dažniausias atlyginimas  301 – 600 Eur. Apklausoje 

dalyvavę vyr. buhalteriai, turintys profesinį išsilavinimą, daugiau nei 1150 Eur neuždirba, o vyr. 

buhalteriai, kurių išsilavinimas vidurinis, apklausos duomenimis, uždirba ne daugiau nei 900 Eur. 

Kas pasikeitė per metus? Visų pirmiausia, pastebima tendencija, jog darbdaviai kreipia mažiau 

dėmesio į tai, kokį išsilavinimą įgijo vyr. buhalteris: praėjusiais metais 69 proc. respondentų teigė 

turintys aukštąjį išsilavinimą finansų ar su ja susijusiose srityje, šiemet šis rodiklis mažesnis 9 proc., 

o ir darbo užmokesčio atžvilgiu nebejaučiamas stiprus atotrūkis tarp turinčių aukštąjį bei aukštesnįjį 

išsilavinimą – atlyginimai tokiems vyr. buhalteriams gan panašūs. 

 

Aukštąjį išsilavinimą turinčių vyr. buhalterių darbo užmokesčio pokyčiai  2014 – 2016 m. duomenimis 

9. Ar užsienio kalbų mokėjimas atsiperka? 

 

2016 m. 58% apklausoje dalyvavusių vyr. buhalterių teigia, jog užsienio kalba darbe jiems 

reikalinga, 42% vyr. buhalterių darbe užsienio kalbos neprireikia. 

3% apklaustųjų teigia nemokantys užsienio kalbos ir kad jos neprireikia darbe. Jų gaunamų 

atlyginimų dydžiai pasiskirsto taip, jog net 78% tokių vyr. buhalterių uždirba atlyginimą, ne didesnį 

nei 600 Eur. 
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Net 44% apklausoje dalyvavusių vyr. buhalterių moka rusų ir anglų kalbą, jų darbo užmokestis 

skirstomas taip: 

Iki 600 

Eur 

601 - 

900 

Eur 

901 - 

1150 

Eur 

1151 - 

1450 

Eur 

1451 

Eur ir 

daugiau 

26% 28% 14% 12% 20% 

 

Tik 6% vyr. buhalterių moka rusų, anglų ir vokiečių kalbas, jų darbo užmokestis: 

Iki 600 

Eur 

601 - 

900 

Eur 

901 - 

1150 

Eur 

1151 - 

1450 

Eur 

1451 

Eur ir 

daugiau 

17% 42% 8% 8% 25% 

 

Paaiškėja, jog užsienio kalbų mokėjimas atsiperka – užsienio kalbas mokantis vyr. buhalteris  kur 

kas vertingesnis ir už jo darbą daugiau mokama. Vos 22% užsienio kalbos nemokančių vyr. 

buhalterių uždirba daugiau nei 600 Eur, o 2 kalbas mokančių tokių yra 74%. 

10. Kokio atlyginimo padidėjimo tikisi vyr. buhalteriai? 

 

Apskritai, didžioji dalis vyr. buhalterių kaip ir 2014 m., 2015 m., taip pat ir 2016 m. nesitiki savo 

darbo užmokesčio augimo. 

 

Darbo užmokesčio pokytis ateityje 

 

Galvojantys apie atlyginimo padidėjimą tarptautinio kapitalo įmonių bei privataus lietuviško 

kapitalo įmonių vyr. buhalteriai tikisi, jog jų darbo užmokestis augs iki 6 - 10%. 
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Kas pasikeitė per metus? 2015 m. darbo užmokesčio tyrimo dalyviai, privataus tarptautinio 

kapitalo įmonių vyr. buhalteriai, dažniausiai tikėjosi, jog jų darbo užmokestis padidės iki 5%, o 

privataus lietuviško kapitalo įmonių tokie pat specialistai norėjo, jog padidėtų 6 – 10%. 

 

Privataus lietuviško bei tarptautinio kapitalo įmonių vyr. buhalterių lūkesčiai 2014 – 2016 
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Apie buhalterius 

1. Vyrai – moterys 

 

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai 2016 m. 

100% pilnu etatu dirbančių buhalterių vyrų gauna mažesnį nei 900 Eur atlyginimą ir vos 4% moterų 

uždirba daugiau. Tiek vyrų, tiek moterų, dirbančių buhalterėmis, darbo užmokestis dažniausiai 

siekia 301 – 600 Eur. 

Kas pasikeitė per metus? Jau trejus metus, atliekant buhalterių darbo užmokesčio apklausą, 

sulaukiama labai mažai respondentų- „stipriosios lyties“ buhalterių. Tad galima manyti, jog gauti 

tyrimo rezultatai neatspindi realybės, tačiau tiek šiemet, tiek praėjusiais metais iš respondentų 

atsakymų paaiškėja, jog buhalteriais dirbantys vyrai vis neperkopia 900 Eur darbo užmokesčio 

ribos. Pateikiami buhalterių vyrų ir moterų atlyginimų svyravimai 2014 – 2016 metais: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

iki 600 Eur 601 - 900 Eur 901 - 1150 Eur

2014 m. 2015 m. 2016 m.

 

Vyrų buhalterių darbo užmokesčio skirtumai 2014 – 2016 m. 
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Moterų buhalterių darbo užmokesčio skirtumai 2014 – 2016 m. 

2. Kur geriau dirbti? 

 

Remiantis respondentų buhalterių atsakymais, buhalteriai, dirbantys viename iš 

didžiųjų Lietuvos miestų, dažniausiai uždirba 301 – 600 Eur, dirbantys kituose miestuose 

dažniausiai uždirba taip pat 301 – 600 Eur, o kaimo vietovių buhalteriai neuždirba daugiau nei 900 

Eur.  

 

Darbo užmokesčio skirtumai 2016 m. apklausos duomenimis 

Kas pasikeitė per metus? Atrodo, jog darbo užmokestis buhalteriams, dirbantiems Lietuvos 

didžiuosiuose miestuose, ėmė mažėti, lyginant su 2014 – 2015 m. apklausų duomenimis. Anksčiau 

didmiesčių buhalteriai uždirbdavo daugiau nei 1150 Eur, dabar tokių nebeliko. 
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Darbo užmokesčio pokytis Lietuvos didžiuosiuose miestuose  2014 - 2016 m.  

 

3. Ar dirbti didesnėje įmonėje labiau apsimoka? 

 

Manoma, kad įmonės dydis dažnai nulemia buhalterio užimtumą, o kokią įtaką įmonės dydis daro 

buhalterio atlyginimui?  

 

Darbo užmokestis pagal įmonės dydį 2016 m. 

Labai mažose, mažose bei vidutinėse įmonėse dirbantiems buhalteriams dažniausiai mokamas 301 – 

600 Eur darbo užmokestis, tačiau ne daugiau nei 900 Eur, na, o didelėse įmonėse buhalterių darbas 

vertinamas dažniausiai 301 – 600 Eur arba 601 - 900 Eur. Pastebima, jog suvienodėjo darbo 

užmokestis, gaunamas  mažose bei vidutinėse įmonėse. 
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Lyginant su praėjusių metų apklausos duomenimis, buhalterių darbo užmokesčio ženklus 

mažėjimas pastebimas jau neatsižvelgiant į įmonės dydį. 

 

Buhalterių darbo užmokesčio pokytis 2014 – 2016 m. mažose įmonėse 

 

4. Kaip patys buhalteriai vertina savo gaunamą atlyginimą? 

 

Tyrimas parodė, jog 13 % apklaustųjų, dirbančių buhalteriais, sutinka, jog turi gauti už darbą tokį 

atlygį, kokį ir gauna: nė vienas buhalteris nepritaria savo gaunamam darbo užmokesčiui iki 300 

Eur; 13% uždirbančių 301 - 600 Eur sutinka su gaunamu darbo užmokesčiu; 23 % buhalterių, kurių 

darbo užmokestis siekia 901 – 1150 Eur, yra tuo patenkinti. 

Dažniausiai pageidautinas buhalterio darbo užmokestis – 601 - 900 Eur, apie tokį darbo užmokestį 

svajoja beveik pusė buhalterių. 

Apskritai, apklausus buhalterius paaiškėjo, jog tik 11% savo darbą vertina 301 – 600 Eur, 45% 

apklausos dalyvių mano esą verti 601 – 900 Eur darbo užmokesčio, 25% buhalterių pageidautų 

gauti 901 – 1150 Eur, 14% save vertina 1151 – 1450 Eur ir tik 6% buhalterių įsitikinę, jog jų darbas 

turėtų būti vertas 1451 Eur ir daugiau. 

Kas pasikeitė per metus? Lyginant su 2015 m. buhalterių atsakymais, šiemet sumažėjo pasitenkinimas 

gaunamu atlyginimu nuo 16% iki 13%; dažniausiai pageidautinas darbo užmokestis 2015 m. apklausos 

duomenimis kilęs iki 901 – 1150 Eur, šiemet nukrito iki 601 – 900 Eur darbo užmokesčio. 

5. Ar tarptautinės kompanijos lepina didelėmis algomis ? 

 

Privataus lietuviško kapitalo įmonėse dirbantiems buhalteriams dažniausiai mokamas atlyginimas –  

301 – 600 Eur (59%), 25 % buhalterių uždirba 601 – 900 Eur, 15% iš jų uždirba patį mažiausią 

minimą atlyginimą ir vos 1% respondentų 901 – 1150 Eur per mėnesį. Nors atlyginimai tarptautinio 
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kapitalo įmonėse ir didesni, tačiau privataus tarptautinio kapitalo įmonės nelinkusios buhalteriams 

mokėti daugiau nei 1150 Eur, taip pat kaip ir lietuviškosios įmonės. 

Apklausos duomenys parodo, jog nei privataus lietuviško, nei tarptautinio kapitalo įmonių 

buhalteriai neuždirba didelių atlyginimų. Tiesa, minimalų darbo užmokestį lietuviško kapitalo 

įmonėse dirbdami uždirba 15% buhalterių, o tarptautinio kapitalo įmonėse toks darbo užmokestis 

neaptiktas. 

 

Buhalterių darbo užmokestis privataus lietuviško kapitalo įmonėse 2016 m. 

 

Buhalterių darbo užmokestis privataus tarptautinio kapitalo įmonėse 2016 m. 

 

 

Kas pasikeitė per metus? Esminių pokyčių nėra, kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet nei 

privataus lietuviško, nei tarptautinio kapitalo įmonės nėra linkusios mokėti didelių atlyginimų 

buhalteriams: praėjusiais metais tai buvo 1451 Eur ir daugiau, o šiemet buhalterių atlyginimai jau 

neperžengia 1150 Eur ribos.  
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6. Kaip kito buhalterių darbo užmokestis per pastaruosius 2 metus? 

 

Šiuo laikotarpiu net 80% buhalterių, dirbančių privataus tarptautinio kapitalo įmonėse, atlygis 

didėjo, 33% iš jų - nežymiai. Privataus lietuviško kapitalo įmonių 69% darbuotojų užmokestis taip 

pat didėjo. Nedidelis darbo užmokesčio sumažėjimas pastebimas ir lietuviškose, ir tarptautinėse 

įmonėse.  

 

 
Darbo užmokesčio pokytis per pastaruosius 2 metus 2016 m. apklausos duomenimis 

 

Kas pasikeitė per metus? Pasikeitė tai, jog nebebuvo staigaus ir žymaus darbo užmokesčio kilimo 

tarptautinėse įmonėse.  Mažėjantis darbo užmokesčio dydis, seniau vyravęs tik lietuviško privataus 

sektoriaus įmonėse, šiemet jau palietė ir tarptautinių įmonių buhalterius. Ir jei praėjusiais metais tik 

maža dalis visų apklausoje dalyvavusių buhalterių pelnė didesnius atlyginimus pakeitę darbovietes, 

tai šiemet 10% lietuviško kapitalo įmonių keitė darbovietes ir taip išsikovojo didesnius atlyginimus 

ir netgi 40% tarptautinių įmonių buhalterių. Diagrama palyginimui: 
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Darbo užmokesčio pokytis per pastaruosius 2 metus 2015 m. apklausos duomenimis 

 

7. Ar patirtis yra vertė? 

 

 Patirtis metais 

Dabartinis 

darbo 

užmokestis 

Eur (2016 m. 

sausio – kovo 

mėn.) 

Iki 1 1 – 5 6 - 10 11 - 20 Daugiau nei 20 

Iki 300 Eur 30% 12% 11% 6% 17% 

301 - 600 Eur 60% 60% 50% 50% 65% 

601 - 900 Eur 10% 26% 36% 39% 9% 

901 - 1150 Eur - 2% 4% 6% 9% 

 

Remiantis apklausos duomenimis paaiškėja, kad visi buhalteriai, turintys iki 1 metų patirtį finansų 

srityje, uždirba iki 900 Eur per mėnesį, tačiau dažniausiai jų gaunamas darbo užmokestis siekia 301 

– 600 Eur, o minimalų darbo užmokestį iš jų gauna tik 30%. 

Buhalterių, turinčių iki 5 metų patirtį finansų srityje, dažniausiai gaunamas atlyginimas taip pat 301 

- 600 Eur. 

Vertingiausia, galima manyti, yra 6 – 20 metų buhalterio patirtis, mat tokios patirties buhalterių, 

nors ir dažniausias darbo užmokestis 301 – 600 Eur, nemaža dalis uždirba ir 601 – 900 Eur.  

Daugiau nei 20 metų patirtį turinčių buhalterių dažniausiai (46%) gaunamas atlyginimas – vėlgi iki 

301 – 600 Eur. Galima daryti prielaidą, jog buhalterio darbo užmokestis menkai priklauso nuo jo 

sukauptos darbinės patirties. 
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8. Kokius mokslus baigęs buhalteris yra labiausiai vertinamas? 

 

                   Gaunamas darbo 

                   užmokestis 

Išsilavinimas   

Iki 

300 

Eur 

301 -

600 

Eur 

601 -

900 Eur 

901 - 

1150 

Eur 

1151 - 

1450 

Eur 

1451 

Eur ir 

daugiau 

Aukštasis 

universitetinis 

Vadyba, 

administravimas, 

ekonomika, 

finansai, apskaita  

6% 49% 38% 7%   

 Kita   75% 25%    

  Iki 

300 

Eur 

301 -

600 

Eur 

601 -

900 Eur 

901 - 

1150 

Eur 

1151 - 

1450 

Eur 

1451 

Eur ir 

daugiau 

Aukštasis 

neuniversitetinis 

Vadyba, 

administravimas, 

ekonomika, 

finansai, apskaita  

28% 61% 11%    

 Kita   100%     

Profesinis Vadyba, 

administravimas, 

ekonomika, 

finansai, apskaita  

 20% 80%    

Vidurinis   
 100%     

 

Visi buhalteriai, turintys tik vidurinį išsilavinimą, uždirba iki 600 Eur per mėnesį, įgiję profesinį 

išsilavinimą uždirba iki 900 Eur, aukštąjį neuniversitetinį vadybos, administravimo, ekonomikos, 

finansų ar apskaitos srityse – iki 900 Eur, kitose srityse – iki 600 Eur. Buhalteriai, įgiję aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą vadybos, administravimo, ekonomikos, finansų ar apskaitos srityse, gali 

uždirbti 901 – 1150 Eur, turintys aukštąjį kitų sričių universitetinį išsilavinimą– iki 900 Eur. 

Galima daryti išvadą, jog darbdaviai labiausiai vertina buhalterius, įgijusius aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą vadybos, administravimo, ekonomikos, finansų ar apskaitos srityse. 

Kas pasikeitė per metus? Pokyčių nepastebėta. Darbdavių požiūris į buhalterių išsilavinimą,  

atsižvelgiant į jiems mokamą darbo užmokestį, išliko toks pat – nuo išsilavinimo priklauso darbo 

užmokesčio dydis .  

 

9. Ar užsienio kalbų mokėjimas atsiperka? 

 

42% respondentų teigia, jog užsienio kalbos darbe jiems prireikia, likusiems 58%  užsienio kalba 

darbe nereikalinga. 
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57% apklaustųjų moka rusų ir anglų kalbą, jų darbo užmokestis: 

Iki 300 

Eur 

301 – 

600 

Eur 

601 – 

900 

Eur 

901 – 

1150 

Eur 

1151 – 

1450 

Eur 

1451 

Eur ir 

daugiau 

13% 53% 30% 15% - - 

 

Tik 4% nemokančių komunikuoti užsienio kalba buhalterių teigia, jog jiems užsienio kalba darbe 

nereikalinga, jų darbo užmokestis ne didesnis nei 900 Eur. 

Atsižvelgiant į prieš tai atliktus tyrimo apibendrinimus, galima teigti, jog užsienio kalbų mokėjimas 

nedidina buhalterio vertės ir tai nedaro didelės įtakos jo atlyginimo dydžiui. 

 

10. Kokio atlyginimo augimo tikisi buhalteriai 2015 m.? 

 

 Iki 5% 6 – 10% 11 – 20% Daugiau 

negu 20% 

Nesitiki 

augimo 

Privataus 

lietuviško 

kapitalo 

įmonėse 

18% 22% 14% 8% 38% 

Privataus 

tarptautinio 

kapitalo 

įmonėse 

7% 40% 20% 7% 27% 

 

Lyginant su praėjusiais metais, atskirai nagrinėjant lietuviško ir tarptautinio privataus kapitalo 

įmonių buhalterių atsakymus, 38% lietuviškų ir 33% tarptautinių įmonių buhalterių manė, jog jų 

atlyginimas nedidės 2015 metais. Rodikliai beveik tokie pat, tačiau paaiškėja, jog optimistiškiau 

nusiteikę tarptautinių įmonių buhalteriai. 
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Situacija viešajame sektoriuje 

 

 Buhalterių ir vyr. buhalterių, dirbančių viešojo sektoriaus organizacijose, amžiaus vidurkis – 

41 metai. Lyginant su praėjusių metų tyrimo duomenimis, viešojo sektoriaus darbuotojų 

amžius padidėjo nuo 36 iki 41 metų. 

 

 9% buhalterių ir vyr. buhalterių išsilavinimas nėra susijęs su administravimu, vadyba, 

finansais, ekonomika ar apskaita. Praeitų metų apklausos duomenimis, šis rodiklis siekė vos 

3%. 

 

 Pagaliau viskas stojo į savo vietas ir vyr. buhalteriai ėmė uždirbti daugiau už buhalterius, 

tačiau visgi – tiek vyr. buhalteriai, tiek buhalteriai dažniausiai uždirba 301 – 600 Eur 

atlyginimą. 

 

 
 

           Darbo užmokestis viešajame sektoriuje 
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 Darbo užmokesčio pokytis per pastaruosius 2 metus: 

 
 

             

Lyginant su praėjusių metų apklausų duomenimis, situacija viešojo sektoriaus įmonėse keičiasi 

gerąja linkme – šiemet jau 2% respondentų pareiškė, jog jų darbo užmokestis ženkliai padidėjo per 

pastaruosius 2 metus, tačiau kaip ir visais laikais – daugumos viešojo sektoriaus vyr. buhalterių ir 

buhalterių darbo užmokestis nekito. 

 

 Džiugu, jog teiginys „Viešojo sektoriaus organizacijos naujokų nepageidauja!“ šiemet 

nebegali būti vartojamas, kadangi atsirado 1 respondentas, turintis tik iki 1 metų patirtį 

finansų srityje – jo darbo užmokestis 301 – 600 Eur. Skirtumas, lyginant su praėjusių metų 

apklausos duomenimis, toks, jog praėjusiais metais 1 – 5 metų patirtį finansų srityje sukaupę 

vyr. buhalteriai ir buhalteriai teigė (30%) uždirbantys 601 – 900 Eur, šiemet net 87% viešojo 

sektoriaus finansų specialistų gaunamas darbo užmokestis siekia 301 – 600 Eur. 

 

 Kaip ir visur, taip ir viešojo sektoriaus organizacijose  tik mažesnė darbuotojų dalis tikisi 

darbo užmokesčio augimo, nesitiki net 66%, netgi daugiau nei praėjusiais metais (62%). 

Tačiau optimistiškai nusiteikusių taip pat padaugėjo – vietoj pernai buvusių 8%, šiemet 

darbo užmokesčio augimo, siekiančio net daugiau nei penktadalį, tikisi jau 14% viešojo 

sektoriaus finansų specialistų. 2014 m. apklausos duomenimis, nė  vienas respondentas 

nepaminėjo didesnio nei 20% atlyginimo padidėjimo.  
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Lūkesčiai dėl darbo užmokesčio ateityje 
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Apskaitos ir audito firmų darbuotojai 

 11% apskaitos ir audito firmų darbuotojų yra įgiję išsilavinimą ne vadybos, administravimo, 

finansų, ekonomikos ar apskaitos srityse. Pernai šis rodiklis siekė 10%, o 2014 m. apklausos 

duomenimis tik 4%. Tai rodo, jog vis dažniau apskaitos įmonės priima dirbti finansų 

specialistais darbuotojus, kurių išsilavinimas neturi nieko bendro su finansais. 

 78% yra visiškai atsakingi už visas apskaitos operacijas (2014 ir 2015 m. metų apklausos 

duomenimis tokių buvo 86%). 

 14% darbuotojų turi didesnę nei 20 metų patirtį finansų srityje ir tik 3% patirtis - iki 1 metų. 

 Darbuotojų nuomone, jie turėtų uždirbti 901 - 1450 Eur, o uždirba: 

 
Audito ir apskaitos įmonių darbuotojų darbo užmokestis 

 

Lyginant su praėjusių metų apklausos duomenimis, audito ir apskaitos įmonių darbuotojų 

darbo užmokestis pakilo iki dažniausiai gaunamo atlygio už darbą 601 – 900 Eur: 
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Mielus finansininkus, kurių galvose vos ne kasdien sukasi mintys apie darbdavių ir darbuotojų 

santykius, apie darbo patirties vertinimą, apie gaunamo atlygio padidėjimą, Lietuvos buhalterių ir 

auditorių asociacija ragina vis dažniau atsigręžti į save ir rūpintis savimi! 

5 sėkmingų žmonių pamokos Jūsų sėkmei 

 

Ką bendro turi Barakas Obama (JAV prezidentas) ir Markas Zuckerbergas (socialinio tinklo 

„Facebook“ įkūrėjas)? Jie kasdien rengiasi taip pat. 

Verčiau jau nešvaistę laiko ir energijos kasdieniams menkiems dalykams, šie lyderiai renkasi 

žvelgti į viską paprastai. Dėl to jie išnaudoja savo energiją – net ir nedidelį jos kiekį – 

susikoncentruoti į kitus, reikšmingesnius dalykus. Tai vadinama sprendimų „apkarpymu“. Ir šis 

bruožas būdingas tik ypač produktyviems žmonėms. 

Kelias į sėkmę yra grįstas gilia išmintimi. Štai Jums 5 patarimai gerai pradžiai! 

1. Pasiruoškite rytojui prieš užversdami šiandienos knygą 

Benjaminas Franklinas sakė: „Už kiekvieną suplanuotą minutę Jūs išlošite valandą“. Turėtumėte 

tuo vadovautis savo kasdieniame gyvenime. Pasistenkite pabaigti kiekvieną dieną pasiruošimu kitai 

dienai. Aptarimas šiandien nuveiktų darbų padės užtikrinti, kad rytoj sėkmingai ir efektyviai 

startuosite. 

2. Išeikite už savo komforto zonos ribų 

Prieš įkurdami Google, Sergey Brinas ir Larry Page'as buvo kandidatai tapti Profesoriais 

Habilituotais mokslo daktarais Stanfordo universitete. Tačiau, užuot baigę studijas, du išradėjai 

metė mokslus ir ištuštino savo banko sąskaitas, kad pasiektų kai ką svarbesnio. Jie galėjo lengvai 

žengti savo saugiu keliu, tačiau jų nesiliaujantis entuziazmas išvedė juos iš komforto zonos ir leido 

gimti kompanijai, be kurios šiandien pasaulis būtų visai kitoks. 

3. Išlikite žaidime, net kai tai tampa sudėtinga 

Kai reikalai slysta iš rankų, labai lengva viską mesti ir pasiduodi. Tačiau tokiais atvejais sėkmingi 

žmonės tik dar labiau užsidega ir ima sunkiau dirbti, surasdami kitus kelius į savo tikslus. Ma 

Huateng`as, Tencent Inc. įkūrėjas ir antras turtingiausias žmogus Kinijoje, vos „nesudegė“ savo 

verslo pradžioje. Tačiau, užuot viską metęs, jis ėmėsi įvairiausių rolių savo įmonėje – nuo 

prižiūrėtojo iki elektroninio puslapio dizainerio – tik dėl to, kad jo įmonė išvengtų skolų.  

4. Niekada nenuvertinkite technologijų galios 

Žvilgsnis į bet kurį išmaniuoju telefonu besinaudojantį vartotoją mums parodo, jog technologijos 

gali būti siaubingai pamišęs reikalas. Tačiau praėjęs dešimtmetis mums parodė ir tai, koks galingas 

įrankis gali būti technologijos. Pavyzdys – Jeff`as Bezos`as - internetinės prekybos tinklo 

„Amazon“ įkūrėjas, kuris paliko savo finansiškai saugias ir galingas viceprezidento pareigas 

investavimo įmonėje dėl to, kad įsikurtų šviežiame elektroninės komercijos pasaulyje. Tada nebūtų 
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buvę labai sunku pamanyti, jog Benzos daro klaidą, tačiau toliau kalba istorija: kas buvo įkurta 

kaip virtuali knygų parduotuvė 1994, virto mūsų universalia parduotuve įsigyti bet kam. Taigi 

pavyko Bezos`ui, kuris dabar yra vienas iš turtingiausių žmonių Amerikoje.   

5. Darykite tai, kas Jus žavi 

Steve`as Jobs`as kartą pasakė: „Dirbdamas tu praleisi didžiąją dalį savo gyvenimo, ir vienintelė 

išeitis būti tikrai laimingam – dirbti mėgiamą darbą. Ir vienintelis būdas atlikti darbą gerai – mėgti 

tai, ką darai.“ Jobs`o filosofija mums primena, jog sėkmė nėra skirta vien tik pasaulio genijams – 

„Mes visi gebame daryti neįtikėtinus dalykus, jei atiduodame save tam, ką mes patys mėgstame. 

Taigi, raskite tai, kas Jus verstų keltis ryte iš lovos, ir padarykite tai.“ 

Papildomas patarimas: būkite tarp žmonių, kurie gali Jums padėti 

Kopdami  karjeros laiptais ir tapdami dar sėkmingesni, stenkitės būti apsuptyje ekspertų – tobulinkite savo 

žinias ir bet kada kreipkitės pagalbos į Lietuvos auditorių ir buhalterių asociaciją! 

 

[STANDARD CHARTERED 2016 kovo 24 d.] 
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