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       Kėdainių r. Vilainių mokyklos-
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KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS DARŽELIO „OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ 

DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kėdainių r. 

Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ (toliau – Įstaiga) darbuotojų darbo užmokesčio 

apskaičiavimą, mokėjimo tvarką ir kitas darbo užmokesčio apmokėjimo sąlygas. 

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu  (TAR, 2017-01-31, Nr. 1764) , toliau –Įstatymas. 

 3. Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio struktūra taikoma tokia, kokia nurodyta  

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 

(toliau – darbo apmokėjimo įstatymas) 5 straipsnio 1 dalyje. Esminė nuostata -  mėnesinę 

pareiginę algą sudaro pastovioji dalis arba pastovioji ir kintamoji dalys. Be to,  darbuotojui gali 

būti mokama priemoka, premija, atlyginimas už darbą poilsio, švenčių dienomis, nakties, 

budėjimą, bei viršvalandinį darbą,                                                                                                                                                                             

esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų. 

 4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS 

 

 5. Įstaigos darbuotojų pareigybės, pagal būtiną išsilavinimą, skiriamos į 4 grupes: 

 A lygio – pareigybės, kurioms būtinas, ne žemesnis, kaip aukštasis išsilavinimas; 

 B lygio -  pareigybės, kurioms būtinas, ne žemesnis, kaip aukštesnysis išsilavinimas 

arba specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų; 

 C lygio - pareigybės, kurioms būtinas, ne žemesnis, kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) 

įgyta profesinė kvalifikacija; 

 D lygio - pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai; 

 6. Visos pareigybės skirstomos į dvi pagrindines grupes: Pedagoginiai darbuotojai ir 

Kiti darbuotojai. Šiose grupėse  darbuotojai grupuojami: 

 vadovai (A lygis); 

 specialistai (A,B lygis); 

 kvalifikuoti darbuotojai (C lygis); 

 darbuotojai (D lygis, toliau - darbininkai). 

 

III SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS IR DIDINIMAS 

 

7.  Įstaigos darbuotojų  pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje, 

išreiškiant  pareiginės algos koeficientais, nurodytais Įstatymo atitinkamuose prieduose. 

8. Darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nustato įstaigos 

direktorius, o direktoriaus – įstaigos steigėjas. 
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9. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui. 

10. Vadovų, pavaduotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į: 

10.1. vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo 

vadovaujama įmonėms, įstaigoms ,organizacijoms ar jų padaliniams;     

10.2.  profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo 

dirbamas darbas, analogiškas pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11. Naujai priimamo darbuotojo profesinį ar vadovaujamo darbo stažą gali patvirtinti 

buvusiojo darbdavio pažyma. Nesant galimybės gauti informaciją iš buvusio darbdavio, 

atsakomybė už  pateiktos informacijos teisingumą tenka darbuotojui. 

12. Pedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į 

pedagoginį stažą, kvalifikacinę kategoriją, veiklos sudėtingumą, mokykloje ugdomų mokinių 

skaičių. 

13. Darbininkų (D lygio pareigybė) pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma 

minimaliosios mėnesinės algos dydžio (MMA). 

14. Darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės 

algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. Direktorius pareiginės algos 

pastoviosios dalies minimalius koeficientus gali didinti: 

14.1. už pareigybės lygį iki 20 %; 

14.2. už veiklos sudėtingumą iki 10 %; 

14.3. už darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko) iki 15 %; 

14.4. už atsakomybės lygį iki 15 % ; 

14.5. už papildomų įgūdžių ar svarbių žinių einamoms pareigoms turėjimą iki 10%; 

14.6. už savarankiškumo lygį iki 10% ; 

14.7. už kitus, tiesioginio vadovo vertinimu, svarbius kriterijus iki 5 %; 

15. Direktorius tuo didesnį didinimo procentą skiria, kuo veikla sudėtingesnė, funkcijos 

įvairesnės, atsakomybės lygis didesnis. Jeigu veikla nesudėtinga, funkcijos vienodos, veikla 

nereikalauja papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimo, nustatomas 

mažesnis procentas nuo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų minimumo arba jis 

nedidinamas. Nustatant koeficientus būtina atsižvelgti į įstaigai skirtą darbo užmokesčio fondą. 

16. Kiekvienų mokslo metų pradžioje, Įstaigos direktorius įsakymu skiria asmenis, 

atsakingus už darbuotojų vadovaujamo ir profesinio darbo stažo sąrašo patikslinimą,  įstaigos 

darbuotojų Tarifinio (1 priedas) ir Darbo užmokesčio paskaičiavimo (2 priedas )  sąrašų (toliau – 

Tarifikacija) ,  reikalingų darbo užmokesčio fondui apskaičiuoti,  parengimą ir pateikimą 

savivaldybės administracijai.  Šis Darbo užmokesčio fondo paskaičiavimas tvirtinamas 

direktoriaus įsakymu. 

17. Lietuvos Respublikos Seimas pareiginės algos bazinį dydį, nustatytą  nacionalinėje 

kolektyvinėje sutartyje, tvirtina  kiekvienais metais. 

18. Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas (išskyrus darbo užmokesčio mažinimą), kurias 

sąlygoja  Darbo apmokėjimo įstatymo ir kitų išorės teisinių aktų pasikeitimai, raštiškas 

darbuotojo sutikimas nebūtinas. Įstaigos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos 

(darbo krūvis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, tarifinio atlygio koeficientas ) 

nustatomos Tarifikacijoje vieneriems mokslo metams. Darbuotojai su Tarifikacijoje nustatytomis 

darbo apmokėjimo sąlygomis susipažįsta pasirašytinai. 

19. Mokslo metų eigoje Įstaigos direktorius, suderinęs su darbo taryba, dėl objektyviai 

svarbių priežasčių, susijusių su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu 

darbe, taip pat dėl ekonominių priežasčių (vaikų skaičiaus, finansavimo mažėjimo ir kt.) ar kitų 

pasikeitimų, galinčių neigiamai paveikti įstaigos ar atskiros darbuotojų grupės finansinį 

stabilumą, gali koreguoti atskirų darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientus) ir kitas darbo 

apmokėjimo sąlygas, neviršydamas patvirtinto darbo užmokesčio fondo ir vadovaudamasis 

Įstatyme nurodytais atitinkamų darbuotojų grupių minimaliais ir maksimaliais koeficientų 

dydžiais. Tarifiniame sąraše darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su naujai nustatytu 

tarnybiniu atlyginimu, darbo krūviu. 
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20. Darbo užmokestis gali būti mažinamas tik raštiškai darbuotojui sutikus. Apie darbo 

užmokesčio mažinimą darbuotojas įspėjamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo 

kodekso nuostatomis. Darbuotojui nesutikus dirbti pakeistomis darbo apmokėjimo sąlygomis, o 

Įstaigai dėl objektyvių priežasčių negalint užtikrinti esamų sąlygų, vadovaujantis minėto kodekso 

nuostatomis, sprendžiamas darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva klausimas, kai nėra 

darbuotojo kaltės.  

21. Šalims susitarus, darbo sutarties sąlygų keitimas įforminamas darbdavio įsakymu, 

daromas atitinkamas įrašas darbo sutarties skirsnyje „Darbo sutartis pakeista“ (abiejuose 

egzemplioriuose). 

22. Iki šio įstatymo įsigaliojimo (2017-02-01) į pareigas priimti darbuotojai, neturintys  

būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos savo lygio pareigoms eiti, toliau eina pareigas, 

bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Darbuotojai, per šį laikotarpį neįgiję pareiginėje 

instrukcijoje nustatyto reikalaujamo išsilavinimo ( ar profesinės kvalifikacijos ), atleidžiami iš 

einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos. 

23. Informacija apie darbuotojus, t. y. jų išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę 

kategoriją ir kitus duomenis, kaupiama darbuotojų asmeninėse bylose. 

 

IV SKYRIUS 

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

24. Įstaigos  darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo 

praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus 

rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. 

25. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, 

nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.  

26. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta 

priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus 

uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau 

kaip vieniems metams. 

27. Įstaigos direktorius, vadovaudamasis darbuotojo tiesioginio vadovo ir įstaigos 

darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų siūlymu, darbuotojo veiklą įvertinęs: 

27.1. labai gerai -  nustato, vienerių metų laikotarpiui,  kintamosios dalies dydį nuo 10 iki 

50 procentų pareiginės pastoviosios dalies. Procento dydis parenkamas atsižvelgiant į įstaigai 

skirtus asignavimus, į tai, kokia apimtimi darbuotojas įvykdė nustatytas užduotis, kokia užduočių 

įvykdymo kokybė, kokius sutartinius vertinimo rodiklius darbuotojas pasiekė, o kokius ir kokia 

apimtimi – viršijo;  

27.2. gerai – nustato, vienerių metų laikotarpiui, pareiginės algos kintamosios dalies dydį; 

27.3. patenkinamai –vienus metus  pareiginės algos kintamosios dalies nenustato;  

27.4. nepatenkinamai, – vieneriems metams nustato mažesnį pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu darbo apmokėjimo įstatymo 1–4 

prieduose tam  pareigybės lygiui pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį 

numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. 

28. Kintamoji pareiginės algos dalis nustatoma direktoriaus įsakymu.   

29. Minimalią mėnesinę algą (MMA)  gaunantiems darbuotojams pareiginės algos 

kintamoji dalis nenustatinėjama. 

 

V SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMAS 

 

30. Sargų darbo apmokėjimas apskaičiuojamas pagal valandinį įkainį. Mėnesio 

valandinis įkainis apskaičiuojamas nustatytą pareiginę algą (MMA) padalinus iš skaičiuojamojo 

mėnesio darbo valandų skaičiaus. Gautas įkainis dauginamas iš darbo valandų skaičiaus.  
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31. Už švenčių ir nakties dirbtas valandas valandinis įkainis didinamas Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

32. Darbuotojui dirbusiam visą įstaigoje nustatytą darbo laiką , priskaitoma mėnesinė 

pareiginė alga, apskaičiuota pagal  darbo sutartyje sulygtas sąlygas. Jeigu darbuotojas dirbo ne 

visas darbo dienas/valandas, nustatomas vidutinis skaičiuojamojo mėnesio darbo 

dienos/valandos įkainis ir dauginamas iš dirbtų dienų/valandų skaičiaus. Privalu išlaikyti  

nuostatą, kad apskaičiuotas vidutinis dieninis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis būtų ne 

mažesnis, nei vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo mėnesį Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos pagrindu apskaičiuotas to mėnesio 

vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis. 

33. Papildomos funkcijos, kurioms atlikti reikalingas papildomas darbo laikas (pvz. 

auklėtojų pavadavimas) laikomas papildomu darbu ir apmokamas už faktiškai dirbtą laiką. 

34. Kiekvieno mėnesio pirmąją darbo dieną buhalterijai pateikiamas atsakingų asmenų 

pasirašytas ir Įstaigos vadovo patvirtintas Darbo laiko apskaitos žiniaraštis.  Atlyginimą 

skaičiuojantis buhalteris patikrina žiniaraščio rekvizitų užpildymo teisingumą, sutikrina 

duomenis su direktoriaus įsakymuose pateikta informacija, valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybos elektroninės svetainės puslapyje pateikta informacija. Teisingai užpildytas Darbo 

laiko apskaitos žiniaraštis yra pagrindas skaičiuoti darbo užmokestį.  

35. Darbuotojo laikino nedarbingumo atveju ligos pašalpa mokama iš darbo užmokesčio 

fondo. Mokama už dvi pirmąsias ligos dienas,  jeigu  pagal darbo grafiką jos būtų darbuotojo 

darbo dienos. Ligos pašalpos dydis -  80 % vidutinio darbo užmokesčio . Vidutinio darbo 

užmokesčio apskaičiavimas ir taikymas nurodytas atskiroje tvarkoje.  

36. Lėšos darbo užmokesčiui planuojamos iš valstybės, savivaldybės biudžetų 

asignavimų,  iš specialiosios programos lėšų. Darbui apmokėti, be pagrindinių biudžetinių lėšų, 

gali būti naudojamos pavedimų lėšos, skirtos tam tikriems pavedimams atlikti arba paramos lėšos. 

Šios lėšos naudojamos analogiška tvarka, jei tikslinės paskirties lėšų davėjas pagal sutartinius 

įsipareigojimus nenustato kitokios darbo apmokėjimo tvarkos. 

37. Darbuotojui priskaitytas mėnesinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytą  MMA.  

 

VI SKYRIUS 

PRIEMOKŲ MOKĖJIMAS 

 

38. Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant 

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės ar 

papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu 

vykdymą, gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.  

39. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų 

pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

40. Darbuotojui priemoka skiriama Įstaigos direktoriaus įsakymu, mokama tol, kol 

darbuotojas  vykdo papildomas funkcijas. Konkrečios papildomos funkcijos nurodomos 

įsakyme. 

 

VII SKYRIUS 

PREMIJŲ  MOKĖJIMAS 

 

41. Darbuotojams gali būti skiriamos premijos už vienkartinių ypač svarbių užduočių 

atlikimą. Premijos darbuotojams taip pat gali būti skiriamos  įvertinus praėjusių kalendorinių 

metų veiklą labai gerai. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos 

pastoviosios algos dydžio. 

42. Tiek premija įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą „labai gerai“, 

tiek premija už vienkartines ypač svarbias užduotis, gali būti skiriamos po vieną kartą per 

finansinius metus. 
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43. Įstaigos direktorius,  paskyręs kintamąją pareiginės algos dalį pagal 17.1 punktą, 

papildomai gali skirti ir vienkartinę premiją.  

 

VIII SKYRIUS 

IŠSKAITOS IŠ DARBO UŽMOKESČIO 

 

44. Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos: 

45.1.įstatymų nustatytais atvejais; 

45.1.1. nustatyti (privalomi) mokesčiai (GPM ir VSD);   

45.1.2. išskaitymai pagal gautus antstolių patvarkymus, kurie patvirtina darbuotojo 

pareigą mokėti alimentus, skolą už trūkumus, žalos atlyginimą ar kitus įsiskolinimus;  

45.1.3. papildomi mokesčiai,  pvz., papildoma pensijų kaupimo dalyvių įmoka, taikomas 

neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau -  NPD) ir papildomas neapmokestinamasis pajamų 

dydis (toliau – PNPD). NPD ir PNPD taikomi tik kai darbuotojas, vienoje pajamų, susijusių su 

darbo santykiais,  gavimo vietoje (darbovietėje), pateikia laisvos formos raštišką prašymą ir 

patvirtinančius dokumentus darbo užmokesčio apskaitą vedančiam darbuotojui. Atsiradus arba 

pasibaigus teisei į PNPD,  arba teisei į didesnį PNPD, šis dydis pradedamas arba nustojamas 

taikyti kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį. Darbuotojas, pasikeitus jo teisei į 

PNPD, privalo savalaikiai pateikti prašymą dėl PNPD taikymo naujomis sąlygomis; 

45.2. administracijos nurodymu: 

45.2.1 grąžinti darbo užmokesčio avansą, grąžinti permokėtas sumas dėl skaičiavimo 

klaidos, atlyginti žalą, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė Įstaigai. Šiais atvejais 

administracija turi teisę duoti nurodymą padaryti išskaitą ne vėliau, kaip per vieną mėnesį nuo 

tos dienos, kurią baigėsi avanso grąžinimo ar įsiskolinimo padengimo nustatytas terminas, buvo 

išmokėta suma, permokėta dėl skaičiavimo klaidų, arba paaiškėjo darbuotojo padaryta žala, jei 

darbuotojo įsiskolinimas neviršija jo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio; 

45.2.2. darbuotoją atleidžiant iš darbo nepasibaigus tiems darbo metams, už kuriuos jam 

buvo suteiktos   atostogos, išieškoti už neatidirbtas atostogų dienas. Išskaita už šias dienas 

nedaroma, jei darbuotojas atleidžiamas iš darbo nesant jo kaltės. 

46. Negalima daryti išskaitų iš išeitinės išmokos ir kitų kompensacijų, iš kurių pagal 

įstatymus neišieškoma. 

47. Iš darbo užmokesčio, neviršijančio Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesio algos, 

išskaitų dydis negali viršyti 20 %, o išieškant išlaikymo dėl suluošinimo ar kitokių sveikatos 

sužalojimų, maitintojo netekimo atveju, padarytos nusikalstamos veikos atlyginimą – iki 50 % 

darbuotojui išmokėto darbo užmokesčio. 

48. Darant išskaitas iš darbo užmokesčio neviršijančio vyriausybės nustatytos minimalios 

algos, pagal kelis vykdomuosius dokumentus, darbuotojui paliekama 50 % išmokėtino darbo 

užmokesčio.  

 

IX SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS, TERMINAI, VIETA 

 

49. Darbo užmokestis Įstaigos darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį, esant 

darbuotojo raštiškam prašymui – kartą per mėnesį. Avansas už pirmąją mėnesio pusę mokamas 

einamojo mėnesio 20 dieną. Jo dydį, ne didesnį, kaip 30 % nustatyto tarnybinio atlyginimo, 

darbuotojas nurodo prašyme. Jei darbuotojas dirbo ne pilną mėnesį, avansas gali būti mokamas 

tik tuo atveju, jei dirbta didžiąją pirmosios mėnesio pusės dalį. Pilnai už einamąjį mėnesį, 

išskaičiavus mokėtinus mokesčius ir išmokėtą avansą,  atsiskaitoma sekančio mėnesio 8 dieną.  

50. Jeigu mokėjimo terminas sutampa su paskutine nedarbo diena (pvz. sekmadieniu), 

mokėjimas perkeliamas į pirmą darbo dieną, einančią po nedarbo dienos.  Jeigu mokėjimo 

terminas sutampa su pirmąja nedarbo diena (pvz. šeštadieniu), mokėjimas perkeliamas į 

paskutiniąją darbo dieną, einančią prieš nedarbo dienas.   
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51. Atsižvelgiant į galimus finansinių lėšų gavimo sutrikimus ne dėl Įstaigos kaltės, 

darbo užmokesčio mokėjimo terminai gali būti keičiami. Informacija apie tai skelbiama Įstaigos 

informaciniame stende.  

52. Informacija apie darbuotojui priskaičiuotas, išmokėtas, išskaičiuotas sumas ir dirbto 

darbo laiko trukmę pateikiama Atsiskaitymo lapelyje (3 priedas). Atsiskaitymo lapelį 

darbuotojas atsiima asmeniškai mėnesio 8 dieną iš darbo užmokestį skaičiuojančio buhalterio. 

Darbuotojui pageidaujant Atsiskaitymo lapelis gali būti siunčiamas į jo asmeninį elektroninį 

paštą. Darbuotojui atsisakius raštu, Atsiskaitymo lapeliai jam gali būti neteikiami. 

53. Darbo užmokestis grynais pinigais nemokamas, pervedamas į darbuotojo raštiškai 

nurodytą asmeninę banko sąskaitą.  

 

X SKYRIUS 

DARBO UŽMOKESČIO REGISTRAI 

 

54. Avansas ir darbo užmokestis skaičiuojamas kompiuterinės buhalterinės apskaitos 

programos „Biudžetas VS“  teikiamuose registruose:  Skaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraštis (4 

priedas ) ir Avansų išmokų žiniaraštis (5 priedas). Žiniaraščius pasirašo juos sudaręs asmuo, vyr. 

buhalteris ir direktorius. 

55. Mėnesio pabaigoje paruošiamas Priskaitymų žiniaraštis (6 priedas), kuriame pagal 

kiekvieną darbuotoją pateikiamos visos per mėnesį priskaitytos  sumos. Memorialiniame 

orderyje  Nr. 5 (7 priedas) susisteminami priskaitymai ir išskaitymai pagal rūšis. Bendros sumos 

patenka į Didžiosios knygos sąskaitas. Šiuos registrus pasirašo sudarantis asmuo ir vyr. 

buhalteris. 

56. Kalendorinių metų darbo užmokesčio duomenys pagal kiekvieną darbuotoją 

kaupiami Asmeninėse sąskaitose (8 priedas). Asmeninės sąskaitos saugomos Įstaigos archyve 50 

metų. Kiti darbo užmokesčio apskaitos registrai ir Tarifikaciniai sąrašai saugomi buhalterijos 

kabinete 10 metų. 

 

XI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

57. Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais susiję 

mokėjimai planuojami ir mokami neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų asignavimų 

sąmatose. 

_________________________ 

 


