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DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato 

Vilniaus agroekologijos mokymo centro (toliau – Centro) darbuotojų faktiškai dirbto laiko žymėjimo 

darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose tvarką. 

2. DLAŽ pildyti naudojama žiniaraščio forma, patvirtinta Centro direktoriaus įsakymu. 

 

II SKYRIUS 

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMAS  

 

 

3. Į DLAŽ surašomi šie duomenys: Centro pavadinimas, darbo laiko apskaitos metai ir 

mėnuo, Centro darbuotojų vardai, pavardės, darbuotojų pareigos (profesija, kvalifikacinė kategorija), 

tabelio numeris, darbo grafiko numeris, nustatytas darbo valandų skaičius per mėnesį.  

4. DLAŽ žymimas kiekvieno darbuotojo kiekvieną dieną dirbtas laikas ir neatvykimo į 

darbą atvejai. Darbo laikas žymimas valandomis ir minutėmis, o neatvykimo į darbą atvejams 

taikomas sutartinis žymėjimas. 

5. Kiekvienam darbuotojui DLAŽ skiriamos 3 eilutės: 

5.1. pirmojoje eilutėje nurodomas faktiškai dirbtas laikas ir neatvykimo į darbą atvejai. 

Šioje eilutėje žymimas ir darbas švenčių bei poilsio dienomis. Kasmetinės atostogos vadovaujantis LR 

DK 130 straipsniu žymimas tik darbo dienomis. 

5.2. antrojoje eilutėje nurodomas laikas, dirbtas esant nukrypimų nuo normalių darbo 

sąlygų; 

5.3. trečiojoje eilutėje žymimi neatvykimo į darbą atvejai, kurie pagal Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso 111 straipsnio nuostatas prilyginti darbo laikui. 

6. DLAŽ 1–12 skiltyse nurodomas darbo laiko balansas, čia nurodomas:  

6.1. faktiškai dirbtas laikas; 

6.2. neatvykimas į darbą; 

6.3. nedirbtas laikas, prilygintas darbo laikui. 

7. Faktiškai dirbtą laiką sudaro Darbo tvarkos taisyklėse, darbo sutartyje, kituose 

dokumentuose nustatytas kasdienis darbo laikas. Tarnybinė komandiruotė prilyginama faktiškai 

dirbtam laikui. 

8. DLAŽ 11 ir 12 skiltyse nurodomi kiekvieno darbuotojo neatvykimo į darbą atvejai per 

mėnesį pagal atskiras jų rūšis. DLAŽ 10 skiltyje neatvykimams taikomas sutartinis žymėjimas.  

9. DLAŽ faktiškai dirbto laiko ir neatvykimo į darbą atvejų per mėnesį suminėje eilutėje 

nurodomas visų žiniaraštyje esančių darbuotojų faktiškai dirbtas laikas ir neatvykimo į darbą bendras 

dienų ir bendras valandų skaičius. 

10. Darbuotojas privalo informuoti savo tiesioginį vadovą apie neatvykimą į darbą, 

nurodydamas neatvykimo priežastį (-is) ir trukmę. 

12. DLAŽ pildo direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai. 

III SKYRIUS 



BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Už DLAŽ duomenų pildymą laiku ir tikslumą atsako už DLAŽ pildymą atsakingas 

darbuotojas. 

14. Darbuotojui suteikiama galimybė susipažinti su jo darbo laiko apskaitos duomenimis, 

kurie yra nurodyti DLAŽ. 

______________________ 

 


