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KAZLŲ RŪDOS SAV.PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA 
 

I. Bendrosios nuostatos 

 

 1. Plutiškių gimnazijos darbuotojams darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 

2017m. sausio 17d. Nr. XIII-198 ir Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu. Darbo užmokestis 

skaičiuojamas naudojant UAB „Eksitonas business solutions” sukurtą buhalterinę programą 

„Finalga“. 

 

II. Darbo užmokesčio priskaitymas ir išmokėjimas 

 

 2. Darbo užmokestis darbuotojams išmokamas du kartus per mėnesį, pervedant į jų 

asmenines sąskaitas pasirinktuose bankuose. Grynais pinigais iš kasos atlyginimai darbuotojams 

nemokami. 

 3. Už pirmąją mėnesio pusę yra išmokama darbuotojo raštišku prašymu nurodyta suma 

(avansas), kuri negali viršyti pusės per visa mėnesį išmokamos sumos. Nesutikus su paskaičiuota 

avanso suma, darbuotojas gali pateikti vyriausiajam buhalteriui raštu prašymą dėl avanso pakeitimo. 

Jeigu yra dirbta ne pilnas mėnuo, avansas mokamas tik tuo atveju, kada dirbta didžioji pirmosios 

mėnesio pusės dalis. 

 4. Prieš pervedant į sąskaitas avansą, yra surašomas atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis. 

Darbuotojo raštišku pageidavimu, avansas už pirmąją mėnesio pusę gali būti ir nemokamas. 

 5. Už mėnesio pirmąją pusę atlyginimai išmokami einamojo mėnesio 23 dieną. Už 

antrąją mėnesio pusę atlyginimai yra skaičiuojami, pateikus kompiuteriu užpildytą darbo laiko 

apskaitos žiniaraštį. Žiniaraštyje darbuotojas, įstaigos vadovo įsakymu paskirtas atsakingu už darbo 

laiko apskaitos kontrolę ir šio žiniaraščio pildymą, nurodo faktiškai dirbtą laiką, darbą poilsio ir 

švenčių dienomis. 

 6. Siekiant tinkamai kontroliuoti darbo laiko apskaitą, darbuotojas, atsakingas už 

įstaigos personalo tvarkymą, pateikia gimnazijos vadovo įsakymų kopijas, turinčias įtakos darbo 

apskaitai, darbuotojui, atsakingam už darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą. Toliau darbo laiko 

apskaitos žiniaraštis, pasirašytas darbuotojo, atsakingo už jo pildymą ir gimnazijos vadovo 

patvirtintas, pateikiamas vyriausiajam buhalteriui ne vėliau, kaip per tris dienas pasibaigus 

mėnesiui. Remiantis šiais žiniaraščiais, gimnazijos vyriausiasis buhalteris, įsitikinęs, kad 

atlyginimai patekę į darbuotojų nurodytas asmenines sąskaitas, kiekvienam darbuotojui pateikia 

atsiskaitymo lapelius, atspausdintus kompiuteriu arba pristato el. paštu. Atlyginimas už antrąją 

mėnesio pusę pervedamas ne vėliau, kaip iki sekančio mėnesio 8 dienos. 

 7. Mėnesiui pasibaigus, visi duomenys yra surašomi į memorialinį orderį Nr.5. 

 

III. Atskaitymai iš darbo užmokesčio 

 

 8. Iš darbuotojo darbo užmokesčio yra atskaitomas gyventojų pajamų mokestis ir 

socialinio draudimo įmokos įstatymų nustatyta tvarka. Siekiant teisingai atskaityti gyventojų 

pajamų mokestį, kiekvienas darbuotojas gimnazijos vyr. buhalteriui pateikia prašymus, kokio 



dydžio pagrindinį ir papildomą pajamų neapmokestinamąjį dydį taikyti. Darbuotojas taip pat 

pateikia kitus dokumentus, įrodančius, jog būtent šį dydį priklauso taikyti (vaikų gimimų liudijimų 

kopijas, invalidumų pažymėjimų kopijas ir kt.). Apie kitus atskaitymus iš darbo užmokesčio, 

darbuotojai kreipiasi į gimnazijos buhalterį raštu.  

 9. Kadangi darbuotojai turi teisę patys spręsti, kaip naudoti savo darbo užmokestį, 

pateikus prašymus, įstaigos vadovo  leidimas yra nebūtinas. Gimnazijos vyriausiasis buhalteris 

priimdamas šiuos prašymus, įsipareigoja vykdyti ir atsakyti už savalaikį jų naudojimą. Apie 

pavedimų vykdymą, vyriausiasis buhalteris privalo, pageidaujant darbuotojui, pateikti pavedimų 

kopijas ar kitus dokumentus. 

 

IV. Atlyginimų skaičiavimas, esant nukrypimams nuo normalaus darbo laiko 

 

 10. Darbuotojų darbo laiko nukrypimai (ne darbuotojų iniciatyva) yra fiksuojami 

darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, nurodant faktiškai dirbtą viršvalandinį darbą, darbą ne darbo 

dienomis, budėjimą gimnazijoje. Gimnazijos darbuotojams šis laikas yra kompensuojamas, 

suteikiant papildomas poilsio dienas. 

 11. Sezoniniams kūrikams darbo laikas yra skaičiuojamas pagal Vyriausybės nustatytą 

valandinį atlygį. 

 

V.Atlyginimų skaičiavimas, pavaduojant nesančius darbuotojus 

 

 12. Pavaduojant nesančius darbe darbuotojus, atlyginimų skaičiavimui įtakos turi tai, 

kokį laiko tarpą reikės vaduoti (trumpalaikis ar  ilgalaikis vadavimas). Darbuotojo ligos ar ligonio 

slaugymo atveju, pavaduojančiam negali būti paskaičiuojama daugiau papildomo atlyginimo, nei 

susitaupė dėl darbuotojo ligos ar ligonio slaugymo. Nedarbingumo pašalpos atveju, už pirmas dvi 

ligos dienas įstaiga moka vadovo nustatytą pašalpos procentą (šiuo atveju mokama 80%), už 

likusias dienas moka Sodra. 

 13. Pedagoginiams darbuotojams pavadavimai yra skaičiuojami už faktiškai dirbtas 

valandas, atsižvelgiant į vaduojamo asmens koeficientą. Darbuotojo ligos ar ligonio slaugymo 

atveju, pavaduojančiam negali būti paskaičiuojama daugiau papildomo atlyginimo, nei susitaupė dėl 

darbuotojo ligos ar ligonio slaugymo. Darbuotojo sutikimas pavaduoti kitą įstaigos darbuotoją be 

papildomo atlyginimo, turi būti pateiktas įstaigos vadovui raštu. 

 14. Suteikus darbuotojui mokymosi atostogas, vadovo įsakymu yra mokamas vidutinis 

darbo užmokestis. Į mokymosi atostogų laiką neįskaitomas kelionėje sugaištas laikas. 

 15. Konkretus vadavimo dydis kiekvienu atveju yra nustatomas gimnazijos vadovo 

įsakymu, atsižvelgiant į nesančio darbuotojo pareiginį atlyginimą. 

 

VI. Atostogų suteikimas ir atostoginių apskaičiavimas 

 

 16. Gimnazijos darbuotojai atostogauja pagal iš anksto, kalendorinių metų pradžioje, 

sudarytą atostogų grafiką. Grafike darbuotojai nurodo savo pageidaujamą atostogų laiką, kuris yra 

derinamas su gimnazijos vadovu. Po suderinimo, atostogų laikas gali būti keičiamas tik šalims 

susitarus. 

 17. Šiuo pagrindu, atėjus laikui darbuotojui atostogauti, darbuotojas, atsakingas už 

personalo valdymą, remdamasis atostogų grafiku, parašo įsakymą, kurį patvirtina gimnazijos 

direktorius. Įsakymai perduodami darbuotojui, atsakingam už darbo laiko žiniaraščių pildymą. 

Sudarius žiniaraštį, jis perduodamas vyriausiajam buhalteriui apskaičiuoti atostoginius. Atostoginiai 

skaičiuojami, remiantis darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017m. birželio 21d. .nutarimu Nr.496 (III skyrius). 

 18. Į vidutinį darbo užmokestį įskaitoma: pagrindinis darbo užmokestis už atliktą 

darbą, padidintas apmokėjimas, priedai ir priemokos, premijos ir vienkartinės išmokos. 

Apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, neįskaitomos dienos, kai darbuotojas dėl pateisinamų 



priežasčių faktiškai nedirbo, taip pat piniginės sumos, išmokėtos už tas dienas (liga, mokymosi 

atostogos ir kt.). 

 19. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas apskaičiuojamas taip: vienos darbo 

dienos vidutinis darbo užmokestis dauginamas iš darbo dienų skaičiaus, darbuotojui suteiktų dienų 

laikotarpiu. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas išmokamas ne vėliau kaip paskutinę darbo 

dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią arba atskiru darbuotojo prašymu mokami įprasta darbo 

užmokesčio mokėjimo tvarka. 

 20. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama 

nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal 

nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jeigu 

darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, 

kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip už trijų 

darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas, jei darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir 

kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip. 

 21. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. 

Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų. 

 22. Susidarius sąlygoms, darbuotojas iš kasmetinių atostogų gali būti atšaukiamas, 

tačiau tik  raštišku darbuotojo sutikimu. Vėliau darbuotojo sutikimu jos pratęsiamos. 

                      


