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VIDUTINIO DARBO
UÞMOKESÈIO
APSKAIÈIAVIMAS.
Atvejai ir apskaičiavimo tvarka
Dalia Plačenytė
Auditorė

Vidutinio darbo uþmokesèio apskaièiavimas – nors ir daþna
procedûra, taèiau vis priverèianti buhalterius pasukti galvà. Iðmokø darbuotojams gausa ir ávairovë lemia tai, kad teisës aktai
nesugeba aiðkiai reglamentuoti, kaip vienos ar kitos iðmokos turi
bûti áskaièiuojamos nustatant vidutiná darbo uþmokestá. Straipsnyje
aptarsime ðià procedûrà bei sudëtingesnius jos atvejus.
Nuotrauka ið redakcijos archyvo

Atvejai, kada atlygis uþ darbà ar apmokamà nedirbtà laikà
turi bûti apskaièiuojamas remiantis vidutinio darbo uþmokesèio
dydþiu, nustatyti daugelyje Darbo kodekso straipsniø.
Vidutinio darbo uþmokesèio
apskaièiavimo atvejus galima
suskirstyti á keletà grupiø:

– darbuotojas dirba darbus,
nesulygtus darbo sutartyje;
– darbuotojas nedirba darbo
sutartyje sulygto darbo, taèiau Darbo kodeksas tuos
laikotarpius prilygina darbo
laikui ir ápareigoja darbdavá
uþ juos sumokëti;
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– darbuotojas naudojasi poilsio laiku arba yra nedarbingas, taèiau Darbo kodeksas
ápareigoja darbdavá uþ tuos
laikotarpius sumokëti;
– kai nutraukiama darbo sutartis, darbdavys privalo
išmokëti darbuotojui kompensacijas arba išeitines
išmokas.

Turi būti parengti
tinkami įmonės vidaus
dokumentai
Jeigu dël gamybinio bûtinumo, darbuotojo sveikatos
bûklës ar kenksmingø darbo
aplinkos veiksniø darbuotojas
perkeliamas dirbti á kità darbo
sutartyje nesulygtà darbà, turi
bûti surašytas ámonës vadovo
ásakymas bei raštiškas darbuotojo sutikimas. Darbuotojai,
vykdantys darbo tarybos, darbuotojø saugos ir sveikatos
komiteto nariø pareigas, turi
turëti atitinkamos institucijos
(komisijos, komiteto, tarybos)
pranešimà darbdaviui, koks
darbuotojas, kada ir kiek laiko
atliko numatytas pareigas.
Darbuotojai, auginantys du
ir daugiau vaikø iki 12 metø
arba bent vienà neágalø vaikà
iki 18 metø, turi surašyti prašymà, kokiu bûdu jie pageidauja
pasinaudoti papildomu poilsio
laiku. Kadangi LR darbo kodekso 214 straipsnis nustato pasirinkimo galimybæ – papildoma
poilsio diena per mënesá arba
sutrumpinta darbo savaitë, – šis
darbuotojo pasirinkimas turi
būti išreikštas raštu. Taip pat

darbuotojas privalo darbdaviui
pateikti šià teisæ patvirtinanèius
dokumentus – vaikø gimimo
liudijimus ir sveikatos prieþiûros ástaigos paþymà (jeigu
reikalinga). Prašymus suteikti
papildomà poilsio laikà dël to,
kad augina vaikus iki 12 metø,
darbuotojas gali rašyti kiekvienà kartà, kai tik sumano tokiu
poilsio laiku pasinaudoti. Arba
darbuotojas gali parašyti vienà
prašymà, pavyzdþiui, sutrumpinti darbo laikà 2 valandomis
kiekvienà penktadiená. Šiems
darbuotojams darbdavys gali
sudaryti individualius darbo
grafikus. Ketindamas pakeisti papildomo poilsio laikà ar
naudojimosi bûdà, darbuotojas
turi parašyti naujà prašymà
darbdaviui.
Darbo kodekso 213 straipsnyje nustatyta, kad už papildomas ir specialiąsias pertraukas, kurios áskaitomos á darbo
laikà, mokamas darbuotojo
vidutinis darbo uþmokestis. LR
Vyriausybës 2003 m. vasario
3 d. nutarime Nr. 160 nustatyta tvarka darbuotojams, kurie
dirba sunkø fiziná ar didelës
protinës átampos reikalaujantá
darbà arba veikiant kitiems
nepalankiems sveikatai veiksniams (kai darbuotojà veikia
bent vienas darbo aplinkos
veiksnys, bent kiek nukrypstantis nuo nustatytojo darbuotojø saugos ir sveikatos teisës
aktuose), specialios pertraukos
(ne trumpesnës kaip 10 minuèiø) suteikiamos pagal profesinës rizikos vertinimo rezultatus.
Taèiau apmokëti vidutiná darbo
uþmokestá uþ šias pertraukas ne
visada paprasta. Tai priklauso

nuo darbuotojo darbo sutartyje
sulygtos darbo apmokëjimo
sistemos. Jeigu darbuotojui
mokamas valandinis darbo uþmokestis (uþ faktiškai dirbtas
valandas) arba vienetinis atlygis
(uþ pagamintus gaminius ar atliktas technologines operacijas),
tai atskirai apskaièiuoti vidutiná
darbo uþmokestá uþ papildomas ir specialiàsias pertraukas
nesudëtinga – tiesiog vidutinis
darbo uþmokestis pridedamas
prie jau apskaièiuoto vienetinio
atlyginimo. Jeigu darbuotojo,
kuriam suteikiamos papildomos ar specialiosios pertraukos,
darbo sutartyje sulygta pareiginë alga, apskaièiuoti atlygá uþ
specialiàsias pertraukas sugaištama daug laiko. Pirmiausia
nustatomas darbuotojo faktiškai dirbtas laikas, tada suskaièiuojama per tà patá laikotarpá
darbuotojui suteiktø papildomø ar specialiøjø pertraukø
trukmë, ji atimama iš faktiškai
dirbto laiko. Tada pareiginë
alga perskaièiuojama faktiškai
dirbtam laikui, o uþ specialiàsias pertraukas vidutinis darbo
uþmokestis apskaièiuojamas
atskirai. Kadangi taip skaièiuoti
atlyginimà kiekvienà mënesá neracionalu, vadovaujantis protingumo principu, Vilniaus darbo
inspekcija sako, kad galima už
visą darbo laikui prilyginamą
laiką (taip pat ir už specialiąsias ar papildomas pertraukas)
skaičiuoti darbo sutartyje sulygtą pareiginę algą.
Papildomos ir specialiosios
pertraukos, kurios áskaitomos
á darbo laikà, turi bûti numatytos darbuotojø darbo grafikuose. O jeigu jos suteikiamos
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atsiþvelgiant á sveikatos prieþiûros ástaigos išvadà, bûtina
ir šios išvados kopija.
Darbuotojai, kurie pagal
darbo pobûdá ar dël kitø prieþasèiø darbo metu turi pasitikrinti sveikatà, turi raštu
pranešti darbdaviui, kada ir
kiek laiko jie lankysis sveikatos
prieþiûros ástaigoje.
Jeigu darbuotojas tapo laikinai nedarbingas dėl ligos,
darbdavys ápareigotas uþ pirmàsias dvi nedarbingumo dienas kompensuoti darbuotojo
prarastas pajamas. Uþ kiek
dienø skaièiuoti ligos pašalpà
darbdavio lëšomis, priklauso
nuo konkretaus darbuotojo
darbo grafiko. Jeigu ligos
pradþioje pagal darbuotojo
darbo grafikà jam yra poilsio
dienos, darbdaviui nëra kà
kompensuoti, nes darbuotojas neprarado pajamø. Be
to, darbdavys turi nustatyti,
kokio dydþio nedarbingumo
pašalpà mokës, jeigu tokia
prievolë vis dëlto atsiranda.
Ámonës vadovas turi patvirtinti ámonës lëšomis mokamos
ligos pašalpos dydá nuo 80 iki
100 procentø vidutinio darbo
uþmokesèio dydþio.
Daþnai skaièiuoti vidutiná
darbo uþmokestá prireikia ir
baigiantis darbo santykiams.
Dauguma atleidþiamø iš darbo
darbuotojø yra neišnaudojæ
kasmetiniø atostogø. Jiems
išmokama kompensacija uþ
visus darbo metus, kai darbuotojas neatostogavo (iki 2015 m.
gruodþio 1 d. laikotarpis neribojamas).
Jeigu darbdavio iniciatyva
nutraukiama darbo sutartis ir

darbuotojams áteikiami áspëjimai
apie darbo sutarties nutraukimà,
darbdavys su darbuotoju gali
raštu susitarti dël 10 procentø
darbo laiko, kuriuo metu darbuotojas nebus darbo vietoje
ieškodamas naujo darbo. Tokiu
atveju turi bûti suskaièiuotas iki
sutarties nutraukimo likæs darbo
laikas, nustatyta ne maþesnë 10
proc. dalis ir sudarytas darbo
grafikas arba atskiras raštiškas
susitarimas Darbo kodekso 130
str. 3 dalyje nustatytai teisei ágyvendinti. Jeigu per áspëjimo laikà
darbuotojo atlyginimas sumaþëja, vidutinis darbo uþmokestis
išeitinei išmokai, kompensacijai
uþ nepanaudotas atostogas skaièiuojamas iš 3 paskutiniø kalendoriniø mënesiø, einanèiø prieš
tà mënesá, kurá buvo áteiktas
áspëjimas apie atleidimà iš darbo,
darbo uþmokesèio ir dirbto laiko
duomenø.

Vidutinio darbo
užmokesčio
apskaičiavimas
Daþnai realioje veikloje nepakanka gerai išmanyti teisës
aktø nuostatas. Ámoniø buhalteriams tenka ávairiausiose
situacijose apskaièiuoti darbuotojo vidutiná darbo uþmokestá,
turint daþnai nepakankamai
aiškiai suformuluotà arba nepakankamai tikslià informacijà.
O klaidos šioje srityje gali labai
brangiai kainuoti.
Toliau aptarsime LR Vyriausybës 2003 m. geguþës 27 d.
nutarimu Nr. 650 patvirtintà
vidutinio darbo uþmokesèio
apskaièiavimo tvarkà. Ámoniø

buhalteriams svarbiausia þinoti, per koká laikotarpá ir kokias
darbdavio išmokëtas sumas
reikia áskaityti á darbuotojo vidutiná darbo uþmokestá ir iš ko
padalyti, kad bûtø nustatytas
vidutinis dydis.
Minëtame Vyriausybës nutarime áteisintos kelios pagrindinës nuostatos:
1) pasirenkamas skaièiuojamasis laikotarpis;
2) nustatomas per skaièiuojamàjá laikotarpá darbuotojui
uþ atliktà darbà ar dirbtà
laikà apskaièiuotas pagrindinis ir papildomas darbo
uþmokestis bei kitos išmokos, tiesiogiai susijusios su
darbu;
3) nustatomas per skaièiuojamàjá laikotarpá darbuotojo
faktiškai dirbtas laikas (dienos arba valandos), darbo
grafike nustatytas darbo
laikas ir neatvykimai á darbà be pateisinamos prieþasties;
4) skaièiuojamojo laikotarpio
darbo uþmokestis dalijamas iš faktiškai per tà laikotarpá dirbto laiko (dienø
arba valandø) ir apskaièiuojamas vidutinis dydis.

Skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai
mėnesiai, einantys prieš tą
mėnesį, už kurį (ar jo dalį)
mokamas vidutinis darbo
užmokestis
(LRV 2003 m. gegužės 27 d.
nutarimo Nr. 650 6.1 p. 1 d.).

5

apskaitos ir mokesèiø apþvalga

Nr. 5 2013 gegužė

apskaitos ir mokesèiø apþvalga

APSKAITOS ORGANIZAVIMAS
Nr. 5 2013 gegužė

1 pavyzdys
Darbo sutartis su darbuotoju pasibaigia geguþës 17 dienà. Uþ darbo laikotarpá liko
nepanaudota 10 kalendoriniø
kasmetiniø atostogø dienø.
Skaièiuojamasis laikotarpis,
pagal kurá apskaièiuojamas
vidutinis darbo uþmokestis,
yra vasario, kovo ir balandþio mën. darbo uþmokestis
ir faktiškai dirbtas laikas.
Jeigu bûtinumas apskaièiuoti darbuotojo vidutiná darbo uþmokestá atsiranda paskutinæ mënesio dienà, šis mënuo
átraukiamas á skaièiuojamàjá
laikotarpá.
2 pavyzdys
Darbuotojas atleidþiamas
iš darbo balandþio 30 dienà.
Uþ darbo laikotarpá liko nepanaudota 10 kalendoriniø
kasmetiniø atostogø dienø.
Šiuo atveju skaièiuojamasis
laikotarpis, pagal kurá apskaièiuojamas vidutinis darbo uþmokestis, yra vasario,
kovo ir balandþio mën. darbo
uþmokestis ir tuo laikotarpiu
dirbtas laikas.
Taèiau atkreiptinas dëmesys, kad toks skaièiuojamasis
laikotarpis pasirenkamas tik
tada, kai darbuotojas atleidþiamas iš darbo. Skaièiuojant atlygá uþ kasmetines atostogas,
papildomà poilsio laikà ar ligos
pašalpà paskutinæ mënesio dienà, vidutinio darbo uþmokesèio
skaièiuojamasis laikotarpis
yra 3 mënesiai, einantys prieš
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tà mënesá, kurá skaièiuojamas
vidutinis darbo uþmokestis.
Jeigu ámonë prieš vidutinio
darbo uþmokesèio skaièiavimo mënesá neturi duomenø
vidutiniam darbo uþmokesèiui
apskaièiuoti, apskaitiniu laikotarpiu laikomi 3 kalendoriniai
mënesiai, einantys prieš šá mënesá. Kolektyvinëje sutartyje,
darbo apmokëjimo tvarkoje
ar kitame ámonës vidiniame
dokumente turi bûti ávardytos
profesijos ar darbai, kuriuose
gali bûti nustatomas toks skaièiuojamasis laikotarpis.
Ámoniø veikloje pasitaiko
ir kitos situacijos, kai skaièiuojamàjá laikotarpá tenka perkelti
vienà mënesá atgal. Pavyzdþiui,
Darbo kodekso 176 straipsnyje
reikalaujama, kad darbo uþmokestis uþ kasmetines atostogas
bûtø išmokëtas ne vëliau kaip
prieš tris kalendorines dienas iki
kasmetiniø atostogø pradþios.
Jeigu darbuotojas išleidþiamas
kasmetiniø atostogø nuo geguþës 2 dienos, atostoginiai
jam turëjo bûti išmokëti ne
vëliau kaip balandþio 29 dienà.

Vertinant atostogø pradþios datà skaièiuojamasis laikotarpis
bûtø vasario, kovo ir balandþio
mënesiai. Taèiau išmokëjimo
dienà balandþio mënesio darbo
uþmokestis gali bûti dar neapskaièiuotas. Tuo labiau tose
ámonëse, kuriose reikia surinkti
daug papildomø duomenø, norint apskaièiuoti eilinio mënesio
atlyginimà. Ši situacija priskirtina atvejams, kai skaièiuojamasis
laikotarpis perkeliamas vienà
mënesá atgal.
Kai vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas žalos
atlyginimo dėl susirgimo profesine liga dydžiui nustatyti,
skaičiuojamasis laikotarpis yra
paeiliui einantys 6 mėnesiai,
pasirinkti iš 24 mėnesių, einančių iki susirgimo profesine
liga nustatymo mėnesio arba
iki darbuotojo perkėlimo į kitą,
mažiau apmokamą, darbą ar
atleidimo iš tos darbovietės
mėnesio
(LRV 2003 m. gegužės 27 d.
nutarimo Nr. 650 6.1 p. 4 d.).
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Priedas

1

Padidintas apmokėjimas, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, už darbą
poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį
darbą, darbą naktį, kitais teisės aktuose,
kolektyvinėje ir darbo sutartyse numatytais atvejais

2

Priedai ir priemokos prie valandinių
(dieninių) tarifinių atlygių, ienetinių įkainių
ir mėnesinių algų, taip pat kitos išmokos,
tiesiogiai susijusios su darbu, numatytos
teisės aktuose, kolektyvinėje ir darbo
sutartyse

Anksčiau gauto vidutinio darbo užmokesčio
ir faktinio darbo užmokesčio skirtumas,
mokamas darbuotojams teisės aktuose,
kolektyvinėje ir darbo sutartyse numatytais atvejais (neatsižvelgiant į šio skirtumo
mokėjimo šaltinį)

Premijos (už mėnesio, ketvirčio, 6, 9 mėnesių
darbo rezultatus, vienkartinės, iš jų ir premijos iš pelno bei tantjemos) pagal įmonės
darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemą,
darbuotojams skatinti skirtos vienkartinės
piniginės išmokos

Laikraščių, žurnalų, telegramų ir spaudos
agentūrų, leidyklų, televizijos, radijo ir kitų
organizacijų etatiniams literatūriniams (kūrybiniams) darbuotojams mokamas literatūrinis (kūrybinis) honoraras, nuo kurio pagal
kolektyvinę ar darbo sutartis skaičiuojamos
valstybinio socialinio draudimo įmokos

Pareiginės algos dydžio vienkartinis
priedas, mokamas valstybės
tarnautojams

3

4

5

6

Neįskaičiuojamos į vidutinį darbo užmokestį

Pagrindinis darbo užmokestis už atliktą
darbą, apskaičiuotas pagal įmonėje
taikomas darbo apmokėjimo formas ir
sistemas: valandinius (dieninius) tarifinius
atlygius, mėnesines (pareigines) algas ir
vienetinius įkainius

Įskaičiuojamos į vidutinį darbo užmokestį

DARBDAVIO IŠMOKOS DARBUOTOJUI

1

Apmokėjimas už laiką, kai darbuotojas dėl
pateisinamų priežasčių teisės aktų, kolektyvinės ir darbo sutarčių numatytais atvejais
nedirbo įmonėje ir gavo visą arba dalį darbo
užmokesčio (atlygis už kasmetines ir mokymosi atostogas, prastovas ne dėl darbuotojo kaltės, tarpsezoninius laikotarpius, darbo
užmokestis, gautas iš kitos įmonės, kurios
įpareigojimus vykdė darbuotojas, kitos
numatytos išmokos

2

Kompensacijos už kilnojamojo pobūdžio
darbą, darbą lauko sąlygomis, susijusį su
kelionėmis ir važiavimais

3

Kompensacija priimant arba perkeliant į
darbą kitoje vietovėje

4

Dienpinigiai ir kitos išmokos, susijusios su
komandiruotės išlaidomis

5

Vienkartinės ir kitos išmokos ne iš įmonės
darbo apmokėjimo ir pelno lėšų, skirtų
darbuotojams skatinti

6

Nemokamai teikiamų butų, komunalinių
paslaugų, kuro, važiavimo bilietų, nemokamo maitinimo, daiktų ar uniformų vertė ar iš
dalies apmokama jų vertė

7

Išeitinė išmoka, nutraukus darbo sutartį

8

Kompensacija už nepanaudotas atostogas

9

Bedarbio
d b pašalpa,
l kitos
k
(iš jų ir materialinės) pašalpos, neatsižvelgiant į jų
mokėjimo šaltinį

10

Atlyginimas už darbuotojams padarytą
žalą dėl jų suluošinimo ar kitokio sveikatos
sužalojimo, susijusio su jų darbu

11

Išmokos pagal civilines (tarp jų ir autorines) sutartis

12

Kitos išmokos (tarp jų ir kompensuojamosios), nustatytos teisės aktuose,
kolektyvinėje, darbo sutartyse ar įmonės
vietiniuose (lokaliuose) teisės aktuose ir
nesusijusios su darbuotojo darbo apmokėjimu bei jo darbo rezultatais

7
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Nustačius skaičiuojamąjį laikotarpį, iš darbuotojui priskaièiuotø išmokø išskiriamos tos sumos, kurios tiesiogiai susijusios
su atliktu darbu arba dirbtu laiku.

Laikomasi keliø bendrø taisykliø, susijusiø su
sumø áskaièiavimu á vidutiná darbo uþmokestá:
1) á vidutiná darbo uþmokestá áskaitomos tik už dirbtą
laiką ar atliktą darbą darbuotojui priskaièiuotos ar
išmokëtos sumos;
2) konkretaus skaièiuojamojo laikotarpio darbo uþmokestis ir su tuo laikotarpiu susijæ priedai, priemokos,
į vidutinį darbo užmokestį įskaitomos PRISKAIČIUOTOS už tą laikotarpį;
3) premijos, vienkartinës išmokos pagal darbuotojø
skatinimo nuostatus arba skirtos tiesiog vadovo
nuoþiûra, į vidutinį darbo užmokestį įskaitomos
IŠMOKĖTOS per tą laikotarpį.

Ávertinant á vidutiná darbo uþmokestá áskaièiuojamas darbdavio
darbuotojui priskaièiuotas sumas, nustatyti keli išskirtiniai atvejai.
Premijos á vidutiná darbo uþmokestá áskaièiuojamos skirtingai, atsiþvelgiant á laikotarpá, uþ kurá jos išmokamos, bei jø pobûdá:
– jeigu per skaièiuojamàjá laikotarpá išmokëtos 1 mënesio arba
1 ketvirèio premijos, á vidutinio darbo uþmokesèio apskaièiavimà áskaitoma visa suma;
– jeigu per skaièiuojamàjá laikotarpá išmokëtos kelios ketvirèio
premijos, áskaitoma paskutinë;
– jeigu darbuotojui per 12 mënesiø, einanèiø prieš tà mënesá,
uþ kurá (ar jo dalá) mokamas vidutinis darbo uþmokestis,
išmokëtos premijos uþ ilgesná kaip 3 mënesiø, bet ne ilgesná
kaip 12 mënesiø laikotarpá, á vidutinio darbo uþmokesèio
apskaièiavimà átraukiamas 1/4 bendros jø sumos;

Ámonës kolektyvinëje sutartyje (jeigu jos nëra – darbo
sutartyse ar ámonës vidiniuose
reglamentuose) turi bûti nustatyta tvarka, kokios sumos
áskaitomos á vidutiná darbo
uþmokestá, jeigu darbuotojas
skaièiuojamuoju laikotarpiu dël
pateisinamos prieþasties neturëjo ámonëje darbo uþmokesèio, áskaitomo á vidutiná darbo
uþmokestá. LR Vyriausybës
nutarime Nr. 650 šioje situacijoje rekomenduojama vidutiná
darbo uþmokestá apskaièiuoti
iš darbuotojui nustatytos pareiginës algos arba valandinio
(dienos) tarifinio atlygio, arba iš
panašiø profesijø, pareigybiø ar
padalinio darbuotojø vidutinio
tarifinio ar viso darbo uþmokesèio, atsiþvelgiant á Vyriausybës
patvirtintoje tvarkoje numatytas
sàlygas.
Nustatant per skaièiuojamàjá laikotarpá darbuotojo dirbtà laikà, remiamasi darbo laiko
apskaitos þiniarašèiø duomenimis – imamos faktiškai dirbtos
dienos arba faktiškai dirbtos
valandos. Taèiau Vyriausybës
nustatytoje tvarkoje išskirti keli
ypatingi atvejai:

– išmokëtos vienkartinës premijos á vidutinio darbo uþmokesèio apskaièiavimà átraukiamos kolektyvinëje sutartyje
(jeigu jos nëra – darbo sutartyje arba vidiniuose ámonës
reglamentuose) nustatyta tvarka, atsiþvelgiant á jø pobûdá
ir laikotarpio, uþ kurá jos mokamos, trukmæ;

– á dirbtà laikà neáskaitomos
dienos (valandos), kai darbuotojas dël pateisinamø
prieþasèiø faktiškai nedirbo ámonëje (taip pat
neáskaitomos ir uþ tà laikà
priskaièiuotos piniginës
sumos);

– pareiginës algos dydþio vienkartinis priedas, mokamas valstybës tarnautojams, á vidutinio darbo uþmokesèio apskaièiavimà átraukiamas kaip metinë premija, imant 1/4 bendros jo
sumos.

– laikas, kurá darbuotojas
nedirbo paþeisdamas ástatymus ar darbo tvarkos
taisykles, buvo nušalintas
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nuo darbo nemokant darbo
uþmokesèio, prilyginamas
dirbtam laikui;
– á vidutiná darbo uþmokestá
áskaièiuojant premijø sumas, dalijama iš skaièiuojamojo laikotarpio darbo
dienø (valandø) skaièiaus
pagal darbuotojo darbo
grafikà (jeigu jo nëra – pagal
ámonës darbo grafikà).
Jeigu darbuotojas įmonėje
dirbo mažiau negu 3 mėnesius, vidutinis jo darbo dienos
(valandos) uþmokestis apskaièiuojamas iš darbo uþmokesèio,
apskaièiuoto uþ faktiškai dirbtà
laikà, dalijant iš faktiškai dirbtø
per tà laikà dienø arba valandø (áskaitant viršvalandþius)
skaièiaus.
Vyriausybës nustatytoje
tvarkoje numatyta galimybë
apskaièiuoti ir vienos dienos, ir
vienos valandos vidutiná darbo uþmokestá. Koká vidutiná
darbo uþmokestá apskaièiuoti,
ámonë pasirenka pagal konkreèià situacijà. Pavyzdþiui, jeigu
darbuotojas paprašë suteikti
visà dienà papildomo poilsio
dël to, kad augina vaikus iki
12 metø, patogiau bûtø skaièiuoti vienos dienos vidutiná
darbo uþmokestá. Taèiau, jeigu
darbuotojas paprašë sutrumpinti konkreèià darbo dienà
dviem valandomis, kad augina
vaikus iki 12 metø, tenka skaièiuoti vienos valandos vidutiná
darbo uþmokestá, siekiant sumokëti uþ papildomo poilsio
laikà.
Taèiau Vyriausybës nustatytoje tvarkoje yra viena situacija,

Uþs. 1977

kai visada skaièiuojamas vienos valandos vidutinis darbo uþmokestis. Jeigu darbuotojo darbo diena (pamaina) yra trumpesnë
arba ilgesnë negu normalios trukmës (pavyzdþiui, dirbant 5 dienas
per savaitæ – maþiau arba daugiau kaip 8 valandas kasdien, esant
suminei darbo laiko apskaitai, dirbant skirtingos trukmës darbo
dienas pagal individualø grafikà), apskaièiuojamas vienos valandos
vidutinis darbo uþmokestis.

<...> Vidutinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už
skaičiuojamąjį mėnesį teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje
(jeigu jos nėra – darbo sutartyje) nustatytą toms pareigoms,
profesijai ar atitinkamos kategorijos darbams minimalų valandinį (dienos) atlygį arba minimalios mėnesinės algos pagrindu
apskaičiuotą to mėnesio valandinį (dienos) užmokestį pagal
darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką, o jeigu šie
dydžiai nenustatyti – negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus atitinkamus minimalius
darbo užmokesčio dydžius
(LRV 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo
Nr. 650 6.12 p.).

Atsiþvelgiant á ámonëje nustatytas darbo sàlygas, kolektyvinëje sutartyje, darbo apmokëjimo tvarkoje ar kitame ámonës
vidiniame dokumente gali bûti nustatytos papildomos sàlygos
vidutiniam darbo uþmokesèiui apskaièiuoti, taèiau jos neturi
prieštarauti galiojantiems teisës aktams.
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