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RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ
IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka (toliau vadinama-
Tvarka) reglamentuoja dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo Rietavo sav. Tverų
gimnazijos  vadinama  tvarką.  Ši  tvarka  yra  sudaryta  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  darbo
kodekso  107  straipsniu,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2014  m.  gruodžio  15  d.  nutarimu
Nr.1433  ,,Dėl  Tarnybinių  komandiruočių  išlaidų  apmokėjimo  biudžetinėse  įstaigose  taisyklių
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523 „Dėl
dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.  Komandiruote  laikomas  darbuotojo  (toliau  vadinamas  –  darbuotojas)  išvykimas  tam
tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos gimnazijos direktoriaus siuntimu atlikti pavedimą.

3. Pasiųstam į komandiruotę darbuotojui per visą komandiruotės laiką paliekama darbo 
vieta (pareigos) ir darbo užmokestis.

4.  Siuntimas  į  komandiruotę  įforminamas  Rietavo  sav.  Tverų  gimnazijos  direktoriaus
įsakymu,  kuriame  turi  būti  nurodyta  siunčiamo  į  komandiruotę  darbuotojo  vardas,  pavardė,
pareigos, komandiruotės tikslas, vietovė, komandiruotės trukmė ir komandiruotės išlaidos, kurias
apmokės įstaiga.

5.  Grįžęs  iš  komandiruotės  darbuotojas  privalo  per  3  darbo  dienas  pateikti  jį
komandiravusiai įstaigai:

5.1. iš komandiruotės užsienio valstybės (valstybių) ataskaitą (1 priedas);
5.2. dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas.

II SKYRIUS
KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE IŠLAIDŲ

APMOKĖJIMAS

6. Kai darbuotojas siunčiamas į komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje, jam 
apmokamos šios komandiruotės išlaidos:

6.1. dienpinigiai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Maksimalių 
dienpinigių dydžių sąrašą, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną komandiruotės darbo dieną;

6.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
6.3. kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos į nuolatinę darbo vietą visų rūšių

transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi, transporto išlaidos;
6.4. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į komandiruotės

metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir įstaigos patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai
transporto  priemonei  pagal  atitinkamos  transporto  priemonės  gamintojo  nurodytus  transporto
priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į komandiruotę
buvo  važiuojama  įstaigos  transporto  priemone.  Jeigu  į  komandiruotę  vykstama  komandiruoto
darbuotojo transportu, gimnazijos direktorius parašo įsakymą, kuriame nurodo komandiruojamojo
darbuotojo  vardą,  pavardę,  kur  vyksta  ir  leidimą  apmokėti  kelionės  išlaidas  pagal  pateiktus
dokumentus (pateikus buhalterijai technikinio paso kopiją, degalų įsigijimo kvitus);

6.5. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį, - registravimosi renginyje 
mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos.
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7. Visos šių Taisyklių 6.1-6.5 punktuose nurodytos komandiruotės išlaidos atlyginamos 
tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai.

III SKYRIUS
KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENIO VALSTYBES IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

8. Kai darbuotojas siunčiamas į komandiruotę į užsienio valstybę,  jam apmokamos šios
komandiruotės išlaidos:

8.1. Dienpinigiai mokami:
8.1.1. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Maksimalių dienpinigių dydžius

(nustatyti  dydžiai  negali  būti  mažesni  kaip  50  procentų  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės
patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių);

8.1.2. už įsakyme nurodytą komandiruotės laiką. Vykstant į užsienio valstybę, už dieną, 
kurią  pervažiuojama Lietuvos  Respublikos  valstybės  siena,  mokami  šių Taisyklių  8.1.1.  punkte
nurodyti  dienpinigiai.  Jeigu komandiruotės  metu  vykstama į  keletą  užsienio valstybių,  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  patvirtintos  dienpinigių  užsienio  valstybėse  normos  taikomos
atsižvelgiant:  kiekvienoje užsienio valstybėje  faktiškai išbūtas dienas,  o pervažiavimo į užsienio
valstybę diena laikoma atvykimo į tą užsienio valstybę diena;

8.1.3. darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę, jeigu jam renginio organizatorius moka
dienpinigius ar kitas pinigines išmokas, kurios neviršija tai valstybei nustatyto dydžio, išmokami
dienpinigiai, kurie kartu su renginio organizatoriaus mokamais dienpinigiais ar kitomis piniginėmis
išmokomis  neviršija  tai  valstybei  nustatyto  dydžio,  o  aprūpinamam maitinimu,  įstaigos  vadovo
sprendimu gali būti išmokėti dienpinigiai iki 100 procentų toje valstybėje nustatyto dydžio;

8.2.  gyvenamo  ploto  nuomos  išlaidos  (įskaitant  į  apgyvendinimo  paslaugas  teikiančių
fizinių ar juridinių asmenų išrašytus apskaitos dokumentus įtrauktas pusryčių išlaidas, jeigu bendra
apskaitos dokumente nurodyta  suma neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės komandiruočių
išlaidų biudžetinėse įstaigose apmokėjimo taisyklėse  „Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų
sąraše“ patvirtintos sumos;

8.3. transporto išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais:
8.3.1. kelionės į užsienio valstybę (valstybes) ir iš jos (jų) komandiruotės dienomis, taip

pat dienomis,  kai kelionė dėl objektyvių priežasčių negalėjo pasibaigti  komandiruotės dienomis,
įskaitant atvejus, kai iš komandiruotės grįžtama po vidurnakčio, visų rūšių transporto priemonėmis,
išskyrus lengvuosius automobilius taksi;

8.3.2. užsienio valstybės teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis;
8.3.3. dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į užsienį

kelionių draudimą, kurį gali sudaryti  sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų,
kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas;

8.3.4. mokėjimo už kelius, taip pat transporto draudimo ir transporto priemonių savininkų
ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos;

8.3.5.  komandiruotės  metu  sunaudotų  degalų  įsigijimo  išlaidos,  atsižvelgiant  į
komandiruotės  metu  nuvažiuotų  kilometrų  skaičių  ir  įstaigos  patvirtintas  degalų  sunaudojimo
normas  atitinkamai  transporto  priemonei  pagal  atitinkamos  transporto  priemonės  gamintojo
nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų),
jeigu į komandiruotę buvo važiuojama įstaigos transporto priemone, išsinuomota ar pagal panaudos
sutartį perduota transporto priemone arba komandiruoto darbuotojo transporto priemone. Įsakyme
būtina nurodyti transporto priemonės markę, modulį ir valstybinį numerį. 

9. Komandiruotės išlaidos, nurodytos 8.1-8.3 papunkčiuose, apmokamos tik tais atvejais,
kai pateikiami jas įrodantys dokumentai.

10. Siunčiamam į komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) darbuotojui gali būti 
išmokamas avansas eurais.

______________________
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Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų 
apmokėjimo tvarkos
1 priedas

                                                                                                                                        
(pareigos) (DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS)

                                                                                                                                                                
(vardas, pavardė) (DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS)

Rietavo sav. Tverų gimnazijos direktoriui

ATASKAITA APIE TARNYBINĘ KOMANDIRUOTĘ Į                                                        
(Miestas ir valstybė)

                                                     Nr.                   
(data)

1. Komandiruotę reglamentuojantis 
dokumentas (data, numeris, antraštė)

2. Renginio forma, pavadinimas, 
organizatoriai

3. Komandiruotės trukmė (nuvykimo į 
komandiruotę ir grįžimo iš 
komandiruotės datos, laikas)

4. Komandiruotės tikslas

5. Nagrinėti klausimai ir atlikti darbai 
(renginio ar darbų aprašymas)

6. Išvados ir pasiūlymai

7. Komandiruotės metu patirtos faktinės 
išlaidos (Eur)

Finansiniai dokumentai pateikti vyr. buhalteriui
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                        (parašas) (vardas, pavardė)


