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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO DARBUOTOJŲ ATOSTOGŲ 

SUTEIKIMO IR KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Viešosios įstaigos Rokiškio jaunimo centro darbuotojų atostogų suteikimo ir 

komandiruočių tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kasmetinių ir tikslinių atostogų 

suteikimą bei darbuotojų siuntimą į komandiruotes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. 

2. Darbuotojai privalo laikytis šio Aprašo. 

 

II SKYRIUS 

ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA 
 

3. Atostogos darbuotojams suteikiamos pagal atostogų grafiką. 

4. Atostogų grafiko sudarymas: 

4.1. kasmet iki balandžio 15 d. darbuotojai pateikia atostogų prašymus; 

4.2. atostogų grafikas patvirtinamas iki balandžio 20 d. 

5. Jei grafikas nepatvirtintas arba darbuotojai pageidauja išeiti kasmetinių atostogų ne 

pagal numatytą tvarką, darbuotojai turi prieš 5 kalendorines dienas pateikti Viešosios įstaigos 

Rokiškio jaunimo centro direktoriui (toliau – direktorius) prašymą, kuriame turi būti nurodytas 

pageidaujamų kasmetinių atostogų laikotarpis.  

6. Prašymai dėl kasmetinių atostogų perkėlimo ar pratęsimo pagal Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso (toliau – LR DK) 129 straipsnį pateikiami direktoriui. 

7. Darbuotojai, pageidaujantys gauti tikslines atostogas, pateikia direktoriui prašymą, 

kuriame turi būti nurodyta pageidaujamų tikslinių atostogų tikslas, atostogų laikotarpis. Prie 

prašymo turi būti pateikti jį pagrindžiantys dokumentai. 

 

III SKYRIUS 

SIUNTIMO Į KOMANDIRUOTES TVARKA 
 

8. Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo 

vieta, vietoje. 

9. Darbuotojai, pageidaujantys vykti į komandiruotę, pateikia direktoriui prašymą ir 

dokumentus, pagrindžiančius komandiruotės tikslą bei kitas aplinkybes ne vėliau kaip likus 5 

kalendorinėms dienoms iki išvykimo į komandiruotę. 

10. Darbuotojų, atsakingų už projektų vykdymą, prašyme dėl vykimo į komandiruotę 

privalo būti nurodyta, iš kokių Jaunimo centro projektų lėšų bus mokamos patirtos komandiruotės 

išlaidos. 

11. Darbuotojo komandiruotės metu paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu komandiruotės 

metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų), 

direktorius jas turi kompensuoti. 

12. Darbuotojų siuntimas į komandiruotę vienai darbo dienai (išskyrus kai dėl objektyvių 

aplinkybių komandiruotė turi vykti poilsio ir (ar) švenčių dienomis) Lietuvos Respublikos 

teritorijoje įforminamas direktoriaus rezoliucija, patvirtinančia, kad darbuotojo prašymas išvykti iš 

nuolatinės darbo vietos suderintas.  

13. Siuntimas į komandiruotę ilgiau nei vienai darbo dienai bei siuntimas į tarnybinę 

komandiruotę į užsienio valstybes įforminamas direktoriaus įsakymu. 
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14. Jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena arba darbuotojas 

komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius 

dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. 

15. Į darbuotojo komandiruotės laiką įeina darbuotojo kelionės į nurodytą darbo vietą ir 

atgal laikas. Jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojas turi 

teisę į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas 

prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

16. Atostoginiai išmokami vadovaujantis LR DK 130 str. 

17. Dienpinigiai ir kitos komandiruočių išlaidos apmokamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų 

tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ nauja redakcija nuo 2017 m. liepos 1 d. 

18. Šis aprašas gali būti keičiamas direktoriaus įsakymu. 

______________________________ 


