
 

PATVIRTINTA 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio  

direktoriaus 2022 m. spalio 5 d.  

įsakymu Nr. V-207 

 

KELMĖS „KŪLVERSUKO“  LOPŠELIO-DARŽELIO 

DARBUOTOJŲ SIUNTIMO Į KOMANDIRUOTES IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO  

T V A R K A 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio siuntimo į komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo 

tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio (toliau – Lopšelis-

darželis) darbuotojų siuntimą į komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimą. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 straipsniu, 

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

komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ galiojančia 2022-07-01 redakcija.  

3. Tvarkos tikslas – užtikrinti, kad Lopšelyje-darželyje būtų racionaliai naudojamos lėšos, 

skirtos darbuotojų komandiruotėms apmokėti, nustatyti darbuotojų vyko į komandiruotes Lietuvos 

Respublikos teritorijoje ir užsienio valstybėse ir komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarką. 

          4. Komandiruotės išlaidos neskaičiuojamos pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą, 

Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą ir Taisykles, kai darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį 

(toliau kartu – darbuotojas), komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos 

tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų (išskyrus 

Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, kurios suplanuotos Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžete) pagal Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės 

paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų naudojimą reglamentuojančiuose 

teisės aktuose nustatytą tvarką ir kai Europos Sąjungos ir (arba) kita tarptautinė organizacija ir 

institucija komandiruotam darbuotojui atlygina komandiruotės išlaidas. 

 

II SKYRIUS 

KOMANDIRUOČIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

            5. Komandiruotė suprantama, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

107 straipsnyje, arba darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos įstaigos vadovo arba jo įgalioto 

asmens siuntimu tobulinti kvalifikaciją, atlikti kitas tarnybines užduotis. Jeigu darbuotojas vyksta į 

pramoginį renginį savo iniciatyva, tai nėra laikoma tarnybine komandiruote. 

            6. Pasiųstam į komandiruotę darbuotojui per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta 

(pareigos) ir darbo užmokestis. 

            7. Į darbuotojo komandiruotės laiką įeina darbuotojo kelionės į darbdavio nurodytą 

komandiruotės vietą ir atgal laikas. 

             8. Lopšelio-darželio direktorius gali siųsti darbuotojus į komandiruotę į užsienio valstybę ne 

ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų (neįskaitant kelionės laiko). Jeigu yra atskiras Lietuvos Respublikos 

Ministro Pirmininko sprendimas dėl atstovavimo Lietuvos Respublikai tarptautiniuose renginiuose 

arba kai darbuotojo komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos 
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tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų (išskyrus iš 

Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, kurios suplanuotos Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžete) pagal Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės 

paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų naudojimą reglamentuojančiuose 

teisės aktuose nustatytą tvarką ir kai Europos Sąjungos ir (arba) kita tarptautinė organizacija ir 

institucija komandiruotam darbuotojui atlygina komandiruotės išlaidas, siunčiamo į užsienį 

darbuotojo komandiruotės trukmė gali būti ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. 

        9. Siuntimas į komandiruotę užsienyje Lopšelyje-darželyje įforminamas direktoriaus arba jo 

įgalioto asmens įsakymu, kuriame nurodomas komandiruojamas asmuo (vardas, pavardė, pareigos), 

komandiruotės dienos, vieta (vietos), į kurią (kurias) komandiruojama, komandiruotės tikslas, su 

komandiruote susijusios išlaidos (toliau – komandiruotės išlaidos), kurias apmoka Lopšelis-darželis, 

jeigu bus mokamas, – komandiruotės išlaidų avansas (toliau – avansas).  

         10. Lopšelio-darželio darbuotojai, numatantys vykti į komandiruotę Lietuvos Respublikos 

teritorijoje arba užsienyje, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas (prireikus išvykti nedelsiant, taikomos 

išimtys, dėl kurių taikymo sprendžia Lopšelio-darželio direktorius) iki išvykimo į komandiruotę 

dienos Lopšelio-darželio direktoriui pateikia prašymą dėl komandiruotės (Kelmės „Kūlverstuko“ 

lopšelio-darželio darbuotojų siuntimo į komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos 1 priedas – 

prašymo forma, kai komandiruotės trukmė viena diena  arba Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

darbuotojų siuntimo į komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos 2 priedas – prašymo forma, 

kai komandiruotės trukmė – daugiau kaip viena diena).  Su išvykimo į komandiruotę prašymu 

pateikiamas kvietimas arba raštas dalyvauti konferencijoje, seminare, mokymuose ar kitame 

renginyje (negavus raštiško kvietimo ar informacinio rašto, prašyme įrašoma dėl kitu būdu gauto 

kvietimo ar informacijos).  

          11. Jeigu į tarnybinę komandiruotę vyksta keli Lopšelio-darželio darbuotojai, komandiruotės 

prašymą pateikia komandiruotės iniciatorius. 

          12. Lopšelio-darželio darbuotojų teikiami komandiruotės prašymai iki pateikiant juos 

Lopšelio-darželio direktoriui derinti, turi būti suderinti su tiesioginiu darbuotojo vadovu.  

          13. Darbuotojas į komandiruotę Lopšelio-darželio direktoriaus leidimu gali vykti viešuoju 

transportu arba Lopšelio-darželio mokyklinio autobusu.  

          14.  Jei darbuotojas vyksta viešuoju transportu, grįžęs Kelmės raj. finansinės apskaitos centrui   

pateikia kelionės bilietus.  

          15. Grįžęs iš komandiruotės (užsienyje arba dviem ir daugiau dienų Lietuvoje) darbuotojas 

privalo per 3 darbo dienas pateikti Lopšelio-darželio direktoriui ataskaitą, kurioje nurodo, kaip atlikta 

komandiruotėje numatyta užduotis ir kaip žinios ar patirtis bus panaudota profesiniam tobulėjimui, 

tiesioginiam darbui, ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas 

Kelmės raj. finansinės apskaitos centrui. 

          16. Ataskaita, dalyvavus vienos dienos kvalifikacijos kėlimo komandiruotėje, pateikiama 

darbuotojo tiesioginiam vadovui žodžiu.  

            17.  Darbuotojas dirbantis ir kitoje įstaigoje, norėdamas išvykti kitos įstaigos siuntimu, jeigu jo 

išvykimo laikas sutampa su darbo laiku Lopšelyje-darželyje, Lopšelio-darželio direktoriui privalo 

pateikti tos įstaigos raštą apie vykimą į renginį, Lopšelio-darželio direktorius rašo rezoliuciją, kurioje 

nurodo, kokiomis sąlygomis jam leidžiama išvykti:   

          17.1. darbuotojas gali išvykti paprašydamas nemokamų/apmokamų atostogų;  

          17.2. darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis, jei jo vykimas į renginį yra 

tiesiogiai susiję su vykdomomis pareigomis. 
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III SKYRIUS 

KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENIO VALSTYBES IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS 

 

          18. Kai darbuotojas siunčiamas į komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes), jam visos 

komandiruotės išlaidos apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ 

(galiojančia suvestine redakcija). 

          19. Kai darbuotojas siunčiamas į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę, jam apmokamos 

šios su tarnybine komandiruote susijusios išlaidos: 

          19.1. dienpinigiai;  

          19.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;  

          19.3. transporto išlaidos ir kitos su komandiruotės tikslais susijusios išlaidos;  

          19.4. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį, – registravimosi renginyje 

mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos.  

          20. Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į 

apgyvendinimo paslaugas teikiančių vienetų ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus (maitinimas, 

įvairios papildomos asmeninės paslaugos), neapmokamos.  

          21. Dienpinigiai mokami:  

          21.1. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas dienpinigių užsienio 

valstybėse normas;  

          21.2. už įsakyme nurodytą komandiruotės laiką. Vykstant į užsienio valstybę, už dieną, kurią 

pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal 

valstybei, į kurią vykstama, nustatytus dydžius, o grįžtant iš užsienio, už dieną, kurią pervažiuojama 

Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokama iki 50 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal tai 

valstybei nustatytus dydžius. Jeigu komandiruotės metu bus vykstama į kelias valstybes, nustatytas 

dydis taikomas atsižvelgiant į kiekvienoje valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į 

valstybę diena laikoma atvykimo į tą valstybę diena;  

          21.3. kai darbuotojo komandiruotė į užsienį trunka vieną darbo dieną, darbuotojui mokama iki 

50 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal tai valstybei nustatytus dydžius;  

          21.4. darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę į užsienį, jeigu toje valstybėje jam mokami 

dienpinigiai ar kitos piniginės išmokos, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti 

išmokėta iki 30 procentų toje valstybėje nustatyto dydžio dienpinigių, o aprūpinamam maitinimu, 

įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, atsižvelgiant į renginio organizatoriaus nustatytas 

aprūpinimo sąlygas, gali būti išmokėti dienpinigiai iki 100 procentų toje valstybėje nustatyto dydžio 

dienpinigių;  

          21.5. ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną dar iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo 

būti išmokėtas ne mažesnis kaip 50 procentų už komandiruotę apskaičiuotų dienpinigių avansas. 

Dienpinigių avansas darbuotojo prašymu gali būti neišmokamas;  

          21.6. komandiruotam darbuotojui grįžus iš komandiruotės, dienpinigiai perskaičiuojami ir 

neišmokėti dienpinigiai ar jų dalis išmokama ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.  

         22. Dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį viršija 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo 

užmokesčio, tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis neviršija minimalios mėnesinės 

algos, padaugintos iš koeficiento 1,3 nelaikomi komandiruočių kompensacijomis. 
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IV SKYRIUS 

KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE IŠLAIDŲ 

APMOKĖJIMAS 

 

          23. Kai darbuotojas siunčiamas į komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau kaip 

vienai darbo dienai, jam visos komandiruotės išlaidos apmokamos vadovaujantis Lietuvos 

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

komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (galiojančia suvestine redakcija), Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintu Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašu ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos 

aprašu, apibrėžtu Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnyje. 

          24. Kai darbuotojas siunčiamas į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

jam apmokamos šios su tarnybine komandiruote susijusios išlaidos:  

          24.1. dienpinigiai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Maksimalių dienpinigių 

dydžių sąrašą ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną 

komandiruotės darbo dieną; 

          24.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos pagal nustatytas gyvenamojo ploto nuomos išlaidų 

normas;  

           24.3. transporto išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais: kelionės į komandiruotės vietą 

ir grįžimo iš jos į nuolatinę darbo vietą visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius 

automobilius taksi, transporto išlaidos. Vykstant viešuoju transportu kelionės išlaidos apmokamos 

pagal pateiktus viešojo transporto bilietus; 

           24.4. vykstant į konferenciją, seminarą ar kitą renginį – registravimosi renginyje mokesčio ar 

bilietų pirkimo išlaidos. 

          25. Jei darbuotojas į tarnybinę komandiruotę vyksta vienai dienai jam nėra mokami dienpinigiai 

ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos.  

           

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

          26. Už klaidingą duomenų, įrodančių komandiruotės Lietuvoje ar užsienyje išlaidas, pateikimą 

Kelmės raj. finansinės apskaitos centrui darbuotojai atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

          27. Visos komandiruočių išlaidos atlyginamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys 

dokumentai. 

          28. Jei darbuotojui vykstant į tarnybinę komandiruotę atsiranda aplinkybių, kurios nenumatytos 

šiame apraše, Lopšelio-darželio direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir 

įstatymais priima sprendimą, kuris yra naudingesnis darbuotojui. 

_______________________________ 

SUDERINTA 

 

Silva Šliožienė 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

profesinės sąjungos pirmininkė 

2022-10-05 

 



 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

darbuotojų siuntimo į komandiruotes ir 

jų išlaidų apmokėjimo tvarkos 

1 priedas 

 

–––––––––––––––––––––––––––––– 
(vardas, pavardė) 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(pareigos) 

 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio  

Direktoriui 

 

PRAŠYMAS 

DĖL VIENOS DIENOS KOMANDIRUOTĖS 

 

20..... m.                              d. 
(data) 

Kelmė 

 

Prašau leisti dalyvauti__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ į 

 

Šalies ar miesto, vietovės pavadinimas 

 

  

Data 

 

 

Tikslas ir (ar) renginio pavadinimas 

 

 

 

Gautas rašto, kvietimo pavadinimas, data (jeigu 

kvietimas gautas žodžiu, nurodoma – kada ir 

kokiu būdu) 

 

 

 

Komandiruotės išlaidų rūšys, išlaidų suma 

 

 

Išlaidos kelionės bilietams (suma) _________ 

Registravimosi renginyje (dalyvio mokesčio) 

išlaidos (suma)._______________________ 

Kitos su komandiruote susijusios būtinosios 

išlaidos (suma)_________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________   

 

Transporto priemonė (mokyklinis autobusas  su 

vairuotoju / vairuosiu pats, viešasis transportas, 

kt.) 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––– 
(vardas, pavardė, parašas)



 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

darbuotojų siuntimo į komandiruotes ir 

jų išlaidų apmokėjimo tvarkos 

2 priedas 

 

 

 

 

________________________ 
(pareigos) 

 

 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio  

Direktoriui 

 

PRAŠYMAS 

DĖL KOMANDIRUOTĖS 

(kai komandiruotės trukmė daugiau kaip viena diena) 

 

20..... m.                                  d. 
(data) 

Kelmė 

 

Pareigos  

Komandiruojamas (-i) asmuo (-ys) Vardas Pavardė 

Komandiruotės trukmė (tiksli data arba 

nuo–iki) 

 

 

Komandiruotės laikas (planuojamas 

išvykimo ir grįžimo laikas) 

Išvykimas: 00.00–00.00  

(pvz., 13.30–15.30) 

Grįžimas: 00.00–00.00 (pvz., 13.30–15.30) 

Renginio vieta, data, trukmė Miestas (kita vietovė), šalis 

Renginio pradžia ir pabaiga 

Renginio trukmė dienomis (valandomis) 

Renginio apibūdinimas (Jeigu yra, kvietime nurodyti duomenys) 

Komandiruotės tikslas (nurodoma, paliekant 

tik vieną iš reikalingų įrašų, ir, jei reikia, 

detalizuojama) 

Kvalifikacijos tobulinimas (komandiruotė, kai 

dalyvaujama renginyje, kurio dalyviams nėra 

išduodamas dokumentas, patvirtinantis 

dalyvavimą. Dalyviai jame dalijasi įvairia 

informacija, gerąja praktika). 

Darbo funkcijų atlikimas (komandiruotė, kai 

valstybės tarnautojas (darbuotojas), įtrauktas į 

Europos Sąjungos institucijų darbo grupių 

sudėtį, dalyvauja posėdžiuose, susitikimuose, 

kuriuose pristato oficialią Lietuvos Respublikos 

poziciją). 

Darbo funkcijų atlikimas ir kvalifikacijos 

tobulinimas (komandiruotė, susidedanti iš kelių 

dalių: vienos iš jų metu atliekamos darbo 

funkcijos, kitos – tobulinama kvalifikacija, 

gautas pažymėjimas). 

Kita (šventės, renginiai).  

Transporto priemonė  

(vardas, pavardė) 
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Viešasis  

Vyksiu lopšelio-darželio 

mokykliniu autobusu, 

vairuosiu pats. 

 

Markė 

Modelis 

Valstybinis Nr. 

Degalų tipas 

Komandiruotės išlaidos (paliekami tik 

reikalingi įrašai). 

Išlaidos kelionės bilietams (suma)... 

Lėktuvu, traukiniu, autobusu, keltu, viešuoju 

(miesto) transportu ir taksi užsienio valstybės 

teritorijoje, viešuoju (miesto) transportu ir taksi 

Lietuvoje ir kt. 

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos (suma).... 

Dienpinigiai (suma)...... 

Kelionės draudimo išlaidos (suma)..... 

(sveikatos draudimas, draudimas nuo 

nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo 

draudimas, civilinės atsakomybės draudimas). 

Registravimosi renginyje (dalyvio mokesčio) 

išlaidos (suma).......... 

Kitos su komandiruote susijusios būtinosios 

išlaidos (suma)......... 

(išlaidos ryšių (pašto ir telekomunikacijų) 

paslaugoms, vizos gavimo išlaidos, miesto 

(mokamas viešbutyje) mokestis, registruoto 

bagažo mokestis, kt.). 

Nurodytų išlaidų apmokėjimo ypatumai. 

Mokėtino avanso piniginė išraiška   

Kompensavimas už darbą poilsio arba 

švenčių dieną (pažymėti tik vieną langelį) 
 suteikiant poilsio dieną iškart po 

komandiruotės; 

 poilsio dieną (dienas) pridedant prie 

kasmetinių atostogų;  

 apmokant pagal nustatytus įkainius; 

 kita (įrašyti). 

Pridedami dokumentai 

 

(nurodomi pridedami dokumentai (kvietimas, 

pasiūlymas, pranešimas, darbotvarkė, renginio 

programa, susirašinėjimo su renginio 

organizatoriumi dokumentai (gali būti 

susirašinėjimas elektroniniu paštu), kuriuose 

nurodytas komandiruotės išlaidas apmokantis 

asmuo, apmokėjimo šaltiniai, apmokėjimo 

ypatumai ir pan.). 

Komandiruotės metu darbuotojui patyrus papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų 

išlaidų), teikiamas papildomas prašymas, užpildant tik tuos laukus, kurie nebuvo pateikti pradiniame 

prašyme. 

–––––––––––––––––––– 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––– 
(vardas, pavardė, parašas)



 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

siuntimo į komandiruotes ir jų išlaidų 

apmokėjimo tvarkos 

3 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos) 

 

 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio  

Direktoriui 

 

 

ATASKAITA 

APIE KOMANDIRUOTĘ Į (UŽSIENIO ŠALĮ ARBA LIETUVOS MIESTĄ) 

 

 

20..... m.                                  d. 
(data) 

Kelmė 

 

1. Komandiruotę reglamentuojantis 

dokumentas 

 

 

2. Renginio forma, pavadinimas, 

organizatoriai 

  

3. Komandiruotės trukmė (Nuvykimo į komandiruotę ir grįžimo iš komandiruotės 

datos) 

4. Komandiruotės tikslas 

 

 

5. Nagrinėti klausimai ir atlikti 

darbai 

 

(Renginio, atliktų veiksmų prašymas) 

6. Išvados ir pasiūlymai (Trumpai aprašoma, kaip ir kur patirtis bus 

panaudota) 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––– 
(vardas, pavardė, parašas) 

 

(vardas, pavardė) 

 


