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DEL VYRIAUSYBES 2OO9 M. RUGPJUdIO 19 D. NUTARIMO NR. 844 ''DEL BAZINES
MENESINES ALGOS IR BAZINIO VALANDINIO ATLYGIO PATVIRTIMMO'' IR
VYRIAUSYBES 2OO9 M. RUGPJUdIO 19 D. NUTARIMO NR. 843 ''DEL LIETTIVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO I{R 511 ''DEL
BIADLF|TINIU ISTAIGU IR ORGANIZACIW DARBUOTOJU DARBO APMOKEJIMO
TVARKOS TOB{TLINIMO" PAKEITIMO " NUOSTATU ISIGALTOJTMO

Socialines apsaugos ir darbo ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybes

(toliau - Vyriausybq 2009 m. rugpjtdio 19 d. posedZio protokolo Nr. 39 ( kl. 68) 2 punktq parenge

ir teikia savo nuomonE del Zemiau nurodytq Vyriausybes nutarimq isigaliojimo. Si nuomone yra

suderinta su Valstybine darbo inspekcija.

Vyriausybe 20!9 m. rugpj[dio 19 d. prieme nutarim4Nr. 844 ,,Del bazines menesines algos

ir bazinio valandinio atlygio patvirtinimo" (Lin.,2009, 700-4187) (toliau - Vyriausybes nutarimas

Nr. 844), kuriuo nutare nuo 2009 m. rugsejo I d. pawirtinti bazinE menesinE algq - 122 litus ir

bazinl valandini atlygi - 0,73 lito.

Taip pat Vyriausybe 2009 m. rugpjfidio 19 d. prieme nutarim4 Nr. 843 ,,Del Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 ,,Del biudZetiniq [staigq ir

organizacijq darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo" (i,\n.,2009, Nr.100-

4135) (toliau - Vynausybes nutarimas Nr.843), kuriame nenumatyta [sigaliojimo data. Sis

nutarimas buvo paskelbtas Valstybes Ziniose 2009 m. rugpjudio 22 d., taigi, vadovaujantis

Lietuvos Respublikos lstatymrl ir kitq teises aktq skelbimo ir isigaliojimo fvarkos istatymo 9 str. I

d., mineto nutarimo nuostatos isigaliojo nuo 2009 m. rugpjDdio23 d.

PaZymetina, kad Siais norminiais teises akiais [sigaliojo naujos darbo apmokejimo s4lygos

biudZetinese [staigose, kurias reikia taikyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso

(toliau - Darbo kodeksas) atitinkamomis nuostatomi s.

Darbo kodeksas nustato ypatingas taisykles darbo apmokejimo sqlygoms keisti, kad butq

apsaugoti darbuotojq interesai 
-nuo 

galimai neteisetq darbdavio veiksmq. Taigi darbdavys,
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igyvendindamas minetus Vyriausybes nutarimus Nr. 843 bei Nr. 844, darbo apmokejimo s{ygas

turetq pakeisti vadovaudamasis Darbo kodekso 120 str. 1 d. Be to, apie darbo apmokejimo s4lygq

iieitim4 darbdavys turi ra5tu prane5ti darbuotojams ne veliau kaip priei 1 menes[ iki jq isigaliojimo

(Darbo kodekso 203 str.). Tokio prane5imo b[do nei Darbo kodeksas, nei kiti norminiai teises aktai

nenustato, todel manytina, kad siekdamas darbuotojus tinkamai informuoti apie darbo apmokejimo

sqlygq pasikeitim6 informavimo budus darbdavys tureq pasirinkti pats (galima prane5imus [teikti
kiekvienam darbuotojui, informuoti darbuotojus prieinamuose [staigos informaciniuose stenduose

ar kt.). Pageidautina, kad juo padiu darbuotojai buq informuoti nurodant teisines pasekmes, kurios

kiltq jiems atsisakius dirbti pasikeitusiomis darbo s4lygomis. Paiymetina, kad vadovaujantis Darbo

kodekso 208 str., tokia darbuotojams pateikta informacija jokiu bfdu neturetq btrti vie5inamu dp,
jog btrq atskleistas konlaediq darbuotojrtr darbo uirnokesdio dydis, nebent tai bttt+ daroma esant

atitinkamq darbuotojq sutikimui ar [statyrnq nustat5rtais atvejais.

Darbo kodekso 120 str. 3 d. numato, kad darbo apmokejimo sdygas be darbuotojo ra5ti5ko

sutikimo darbdavys gali keisti tik tuo atveju, kai lstatymais, Vyriausybes nutarimais ar pagal

kolektyvinE sutart[ yra keidiamas tam tikros r]kio Sakos, [mones ar darbuotojq kategorijos darbo

apmokejimas.Tu::l" keidiant darbo apmokejimo s4lygas, sumaiinti darbo uZrnokesd be darbuotojo

ra5ti5ko sutikimo negalima.

Darbuotojui be pagrindinio darbo uZmokesdio, taip pat mokamas ir papildomas uZmokestis

(priedai, priemokos ir kt.). Kai kuriose istaigose administracija jas moka savo nuoZiflra, t.y.

lokaliniuose teises aktuose numatlta tvarka terminuotai nustatant atitinkamus dydZius ir neaptariant

minetq sqlygq darbo sutartyjo. Teismq praktika laikosi pozicijos, kad velesnis tokiq nuostatq

pakeitimas, siekiant sumaZinti papildomas i5mokas, nera darbo uZmokesdio selygq keitimas.

Lietuvos Aukidiausiojo Teismo (LAT) Teisejq kolegija konstatavo, kad s4lygos, [wirtintos ne darbo

sutartyje, bet nuostatuose, [mones vadovo isakymuose, kituose administracijos aktuose tampa

neatskfuiama darbo sutarties dalimi tik tuo atveju, kai .darbo sutartyje yra nuoroda I konlcetq akt6

t.y. abi sutarties Salys susitare tokio akro nuostatas lailqrti sutarties s4lygomis. LAT Teisejq kolegija

padare iSvad4 kad Darbo kodekso 120 str. 3 d. kalbama ne apie bet kokiq o apie darbo sutartyje

sutartq darbo apmokejimo sqlygq pakeitimq. Taigi darbdaviui keldiant darbo apmokejimo sqlygas

taip, kad numagrtosios darbo sutartyje lieka nepaZeistos, min€ti Darbo kodekso 120 str. 3 d.

nustat5rti reikalavimai netaikytini (LAT 2007-06-27 ntfiartis civilineje byloje Nr. 3K-3-300/2007\.

[gyvendinant Siame ra5te nruodyto 2009 m. rugpjldio 19 d. Vyriausybes nutarimo Nr. 843

2.2 p., nuostatas, nustat5rti personaliniai priedai [staigq vadovams, pavaduotojams, padaliniq

vadovams ir pavaduotojams ir auk5diausiojo profesinio meninio lygio kulmros ir meno

darbuotojams bei priedai ir priemokos kitiems darbuotojams turetq btti maZinami nuo 2009 m.



rugpjtldio 23 d. proporcingai nuo priedo (priemokos) dydZio procentais, kuris buvo nustatytas iki
%ifiet";A;*. PavyzdZiui, strukffirinio padalinio vadovui buvo nustatSrtas 70 proc. personalinis

priedas. Vadovaujantis mineto nutarimo 2.2 p., nuo 2009 m. rugrjfldio 23 d. suma.Zintas 30 proc.

personalinio priedo dydis bus lyql*PJnp,."tgnftinio atlyginimo dydZio (70x30:21 proc., 70-

2l--49 proc.). Naujai paskaidiuot4 priedo dydZio procentq reikia dauginti i5 atitinkamo menesio

galioj andio tarnybinio atlyginimo.

Pra5ytume 5i4 informacij4 pateikti Jusq [steigtoms istaigoms.

Taip pat atkreipiame demesi kad Siame ra3te pateikta nuomond teismams nera privaloma.

Ministerij o s kancleris Valdas Rup5ys


