Darbo užmokesčio struktūros statistinės
ataskaitos DUS-01 (kas 4 metai)
1 priedas

INFORMACIJA DĖL DARBO UŽMOKESČIO STRUKTŪROS STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA DUS-01 (KAS 4 METAI)
1999 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 530/1999 dėl darbo
užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikos (OL 2004 m. specialusis
leidimas, 5 skyrius, 3 tomas, p. 341), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1893/2006 (OL 2006 L 393, p. 1).
2000 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1916/2000,
įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio
struktūros ir darbo kaštų statistikos, apibrėžiant informaciją apie darbo
užmokesčio struktūrą ir reglamentuojant jos perdavimą (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 5 skyrius, 4 tomas, p. 36), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2007 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 973/2007
(OL 2007 L 216, p. 10).
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie
STATISTINIO TYRIMO
TIKSLAS, RŪŠIS
darbuotojų darbo užmokestį, jo struktūrą, pasiskirstymą šalies ūkyje pagal
IR APIMTIS
ekonominės veiklos rūšis, darbuotojų profesiją, išsilavinimą, amžių, lytį,
įmonės dydį ir kt.
Atrankinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pildo įmonės, įstaigos ir organizacijos, patekusios į imtį.
Tiriamasis laikotarpis – 2018 m.
2020 m. liepos mėn. – informaciniame pranešime;
STATISTINĖS
INFORMACIJOS
2020 m. spalio mėn. – leidinyje „Darbo užmokesčio struktūra 2018 m.“;
PASKELBIMO LAIKAS IR Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
TEISINIS STATISTINIO
TYRIMO
PAGRINDAS

VIETA
STATISTINIŲ DUOMENŲ
PATEIKIMO PAREIGA

STATISTINIŲ DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS DUOMENŲ
APSAUGA
STATISTINIŲ DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai
įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus
statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, ypatingus duomenis ir tokius
duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas.
Respondentai fiziniai asmenys privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant
asmens duomenis, ypatingus asmens duomenis ir tokius duomenis, iš kurių
galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos
Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios
statistikos tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 d. numatytas išimtis“.
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.

Darbo užmokesčio struktūros statistinės
ataskaitos DUS-01 (kas 4 metai)
2 priedas

PAAIŠKINIMAI DARBO UŽMOKESČIO STRUKTŪROS
STATISTINEI ATASKAITAI DUS-01 (KAS 4 METAI) PILDYTI
I SKYRIUS
DARBUOTOJŲ IMTIES IŠRINKIMO ĮMONĖJE ARBA VIETOS VIENETE TVARKA
1. Darbuotojų imties išrinkimo schema taikoma darbuotojams išrinkti iš visos įmonės, įstaigos ar
organizacijos (toliau – įmonės) arba į imtį patekusio vietos vieneto.
2. Vietos vienetas – geografiškai apibrėžtoje vietoje esantis klasifikuojamas vienetas arba jo dalis
(pvz., dirbtuvė, cechas, fabrikas, parduotuvė, restoranas, kavinė, sandėlis, įstaiga ir kt.), kur vykdoma
ekonominė veikla ir dirba vienas arba daugiau darbuotojų.
3. Įmonės, turinčios vietos vienetų, pateikia tik į imtį patekusių vietos vienetų Darbo
užmokesčio struktūros statistinės ataskaitos DUS-01 (toliau – ataskaitos) duomenis.
Eil.
nr.

Įmonių arba vietos vienetų
dydžio grupės pagal darbuotojų
skaičių

A

Į ataskaitą įtraukiamų
įmonės arba vietos vieneto
darbuotojų skaičius

1

Į ataskaitą įtraukiamų
darbuotojų paskutiniai du
asmens kodo skaitmenys

2

3

1

1–4

visi

visi

2

5–9

4

15 arba 15, 16, 17 ir t. t.

3

10–49

5

15 arba 15, 16, 17 ir t. t.

4

50–99

10

15 arba 15, 16, 17 ir t. t.

5

100–249

15

15 arba 15, 16, 17 ir t. t.

6

250–499

20

15 arba 15, 16, 17 ir t. t.

7

500–999

50

15 arba 15, 16, 17 ir t. t

8

1 000 ir daugiau

100

15 arba 15, 16, 17 ir t. t.

4. Lietuvos statistikos departamentas įmonėms, kuriose darbuotojai bus išrenkami iš vietos vienetų,
iki 2018 m. gruodžio mėn. pabaigos elektroniniu paštu pateiks vietos vienetų imties sąrašą, sudarytą
remiantis Statistinio ūkio subjektų registro duomenimis, kuriame nurodytas vietos vieneto statistinis
identifikavimo kodas, pavadinimas, adresas ir darbuotojų skaičius.
5. Pirmiausia įmonė pasirengia įmonės arba patekusio į imtį vietos vieneto 2018 m. spalio 31 d.
darbuotojų sąrašą (toliau – sąrašą), kuriame nurodyti jų asmens kodai.
6. Sąrašą įmonės gali sudaryti remdamosi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniams skyriams teikiamu pranešimu
(forma SAM3SD) „Apdraustųjų (be atleistųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokos per 2018 m.
spalio mėn.“
7. Į darbuotojų sąrašą įtraukiami asmenys:
7.1. darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;
7.2. statutiniai valstybės tarnautojai, valstybės politikai, valstybės pareigūnai ir kiti valstybės
tarnautojai;
7.3. moterys, kurios spalio 31 d. buvo išėjusios nėštumo ir gimdymo atostogų, vyrai – tėvystės,
asmenys išėję vaiko priežiūros atostogų, iki jam sueis treji metai, mokymosi, kūrybinių ar nemokamų
atostogų arba nedirbo dėl prastovų (kurie 2018 m. bent vieną mėnesį dirbo ir gavo darbo užmokestį).
8. Į darbuotojų skaičių neįskaitomi:
8.1. darbuotojai, kurie nuo 2018 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. įmonėje nedirbo ir negavo darbo
užmokesčio, pvz., stažavosi ar dirbo tiriamos įmonės filiale užsienyje, buvo išėję vaiko priežiūros atostogų,
iki jam sueis treji metai ir pan.;
8.2. darbuotojai, kurie spalio 31 d. įmonėje nedirbo (nutraukė darbo santykius su įmone iki
spalio 30 d. arba įsidarbino įmonėje po spalio 31 d.);
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8.3. įmonių vadovai ar įmonių valdymo organų (valdybų, tarybų ir pan.) nariai, apmokami tik iš
pelno;
8.4. laikinai dirbantis personalas iš kitų įmonių, kuris yra įtraukiamas į tos įmonės darbuotojų
skaičių, iš kurios yra samdomas, o ne į įmonės, kurioje faktiškai dirba. (Netaikomos statistikos tikslams DK
22 str. dėl vidutinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos nuostatos);
8.5. asmenys, užsiimantys ūkine komercine veikla;
8.6. draudimo ar prekybos agentai, gavę tik komisinius ar dirbę savarankiškai, ir pan.
9.
Įmonės, turinčios vietos vienetų, atsižvelgia į tai, į kurią vietos vienetų dydžio grupę (lentelės
1 skiltis) pagal turimą darbuotojų skaičių patenka konkretus vietos vienetas, o ne įmonė.
10. Į ataskaitą įtraukiami tik tie darbuotojai, kurių paskutiniai du asmens kodo skaitmenys
yra 15, po to 16, 17 ir t. t., kol bus išrinktas reikiamas darbuotojų skaičius:
10.1. Pvz., įmonėje arba vietos vienete darbuotojų skaičius yra 270. Pagal darbuotojų skaičių įmonė
arba vietos vienetas patenka į šeštąją įmonių dydžio grupę – nuo 250 iki 499 darbuotojų (lentelės 1 skilties
6 eilutė). Kaip nurodyta lentelės 2 skiltyje, įmonė arba vietos vienetas, patekę į šią grupę, į ataskaitą turi
įtraukti iš viso 20 darbuotojų.
10.2. Jei nesusidaro 20 darbuotojų, kurių asmens kodo paskutiniai du skaitmenys yra 15, 16, 17, 18
ir t. t., į imtį pradedami rinkti darbuotojai, kurių paskutiniai du asmens kodo skaitmenys yra 00, 01 ir t. t.
10.3. Jei įmonėje nėra darbuotojų, kurių paskutiniai du asmens kodo skaitmenys yra 15, tada rinkti
pradedame nuo darbuotojų, kurių paskutiniai asmens kodo skaitmenys yra 16, 17 ir t. t.
10.4. Jei darbuotojų, kurių paskutiniai du asmens kodo skaitmenys vienodi, yra daugiau negu reikia,
į ataskaitą jie įtraukiami pagal pavardes abėcėlės tvarka, kol bus išrenkamas reikiamas darbuotojų skaičius.

II SKYRIUS
DUOMENYS APIE DARBUOTOJĄ
11. 5 rodiklis „Darbuotojo profesija (pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)“. Jei
ataskaitiniais metais pasikeitė darbuotojo profesija, nurodoma spalio 31 d. buvusi darbuotojo profesija. Jei
darbuotojas dirba pagal kelias profesijas, nurodoma pagrindinė.
12. Profesijos nurodomos pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (LPK 2012), kurį galite rasti
adresu http://www.profesijuklasifikatorius.lt. Klasifikatoriuje naudokitės profesijų pogrupių aprašais ir
paieška pagal pavadinimo raktinio žodžio pradžią.
13. 6 rodiklis „Išsilavinimas, švietimo lygmenys“. Nurodykite valstybinėse mokyklose ir
valstybės pripažintose nevalstybinėse mokyklose arba užsienyje darbuotojo įgytą aukščiausią išsilavinimą
arba profesinę kvalifikaciją, remdamiesi mokyklos baigimo pažymėjimu, brandos atestatu, diplomu ir pan.
Jei darbuotojas dar mokosi, nurodykite jau įgytą išsilavinimą. Darbuotojui, įgijusiam išsilavinimą užsienyje,
įrašomas paties darbuotojo nurodytas išsilavinimas. Išsilavinimo klasifikatorių (IK 2) galite rasti
Oficialiosios statistikos portale, skyrelyje „Klasifikatoriai“; švietimo programų lygmenų klasifikatorių
(KL_ISCED_LYG) Švietimo ir mokslo ministerijos internetinėje svetainėje, skyrelyje teisės aktai:
13.1. Pradinis arba pagrindinis – nurodoma, jei darbuotojas įgijo pradinį arba pagrindinį
išsilavinimą, jei darbuotojas neturi pradinio išsilavinimo, bet lankė pradinę mokyklą, jei darbuotojas,
neturėjęs pagrindinio išsilavinimo, baigė profesinę mokyklą ir įgijo profesinę kvalifikaciją.
13.2. Vidurinis – jei darbuotojas baigė vidurinę bendrojo lavinimo mokyklą ar gimnaziją, taip pat,
jei darbuotojas, įgijęs pagrindinį išsilavinimą, baigė profesinę mokyklą, suteikiančią vidurinį išsilavinimą ir
profesinę kvalifikaciją.
13.3. Povidurinis profesinis – jei darbuotojas, įgijęs vidurinį išsilavinimą, baigė profesinę mokyklą,
kurioje mokėsi pagal profesinio mokymo programą, suteikiančią profesinę kvalifikaciją.
13.4. Specialusis vidurinis – jei darbuotojas baigė iki 1995 m. technikumą arba kitą specialiąją
vidurinę mokyklą (pedagoginę, medicinos, kultūros ir pan.) ir įgijo specialųjį vidurinį išsilavinimą.
14. 7 rodiklis „Darbuotojo priėmimo į darbą įmonėje data“:
14.1. Jei darbuotojas ataskaitiniais metais toje pačioje įmonėje keletą kartų nutraukė darbo santykius
ir vėl įsidarbino, nurodoma paskutinė darbuotojo priėmimo į darbą data.
14.2. Įmonės reorganizavimas nekeičia darbdavio darbuotojų darbo sąlygų ir darbo stažui tam
tikroje įmonėje įtakos neturi. Šiais atvejais nurodoma darbuotojo paskutinio priėmimo į darbą prieš
reorganizuojant įmonę data.
15. 8 rodiklis „Darbuotojo atleidimo iš darbo įmonėje data“. Jei darbuotojas buvo atleistas iš
darbo po 2018 m. spalio 31 d., nurodykite darbuotojo atleidimo metus, mėnesį ir dieną. Jei darbuotojas
2018 m. toje pačioje įmonėje įsidarbino kelis kartus ir kelis kartus nutraukė darbo santykius, nurodykite
paskutinio atleidimo datą.
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16. 9 rodiklis „Darbo sutarties rūšis“. Pažymėkite kokia darbdavio su darbuotoju sudaryta darbo
santykius reglamentuojanti neterminuota, terminuota ar pameistrystės darbo sutartis:
16.1. Valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai ir kt., su kuriais darbo
sutartys nesudaromos, sąlygiškai priskiriami prie sudarančiųjų terminuotas arba neterminuotas darbo sutartis.
16.2. Laikinojo, sezoninio darbo ir pan. sutartys priskiriamos prie terminuotos arba neterminuotos
darbo sutarties, atsižvelgiant į tai, ar jos sudarytos apibrėžtam ar neapibrėžtam laikui.
16.3. Pameistrystės darbo sutartis sudaroma priimant į darbą asmenį, siekiantį darbo vietoje įgyti
profesijai reikalingą kvalifikaciją ar kompetencijų pameistrystės mokymo organizavimo forma. Už faktiškai
dirbtą laiką pameistriui mokamas pameistrystės darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis, kuris negali
būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga arba
minimalusis valandinis atlygis.
16.4. Jei ataskaitiniais metais pasikeitė darbuotojo su darbdaviu sudaryta sutartis, nurodykite tą, kuri
galiojo 2018 m. spalio 31 d.
17. 10 rodiklis „Nustatytas darbo laikas“. Pažymėkite, koks darbuotojui nustatytas darbo laikas,
t. y. ar jis dirbo visą darbo laiką ar ne visą darbo laiką (visu ar ne visu etatu):
17.1. Jei ataskaitiniais metais pasikeitė darbuotojui nustatytas darbo laikas, nurodykite, koks jis buvo
2018 m. spalio 31 d.
17.2. „Darbuotojas, dirbantis ne visą darbo laiką“ – asmuo, kuriam nustatyta mažesnė darbo laiko
norma, negu darbuotojui pagal jo darbo veiklą taikoma darbo laiko norma. Ne visas darbo laikas nustatomas
sumažinant darbo valandų skaičių per dieną, sumažinant darbo dienų skaičių per darbo savaitę ar darbo
mėnesį arba darant ir viena, ir kita.
17.3. Darbuotojas, dirbęs sutrumpintą darbo laiką, kuriam mokėtas darbo užmokestis už visą darbo
laiką, laikomas dirbusiu visą darbo laiką.
18. 11 rodiklis „Nustatyta darbo laiko norma (trukmė)“:
18.1. Nustatyta darbo savaitės trukmė – tai darbo valandų per savaitę skaičius, kurį turi dirbti
darbuotojas. Nurodykite konkrečią darbo sutartyje nustatytą darbo savaitės trukmę. Pvz., darbuotojui,
dirbančiam ne visą darbo laiką, nurodoma 20 val. per savaitę, dirbančiam visą darbo laiką – 40 val.,
darbuotojui dirbant daugiau nei vienu etatu – 45 val. ir pan.
18.2. Nustatyta darbo mėnesio trukmė. Nurodo tos įmonės, kuriose įvesta suminė darbo laiko
apskaita. Tai darbo laiko apskaitos forma, kai organizuojant darbą negalima laikytis įprastos dienos (8 val.)
ar savaitės (40 val.) darbo laiko normos ir nustatytas dienos ar savaitės darbo laikas gali būti viršytas, bet per
apskaitinį laikotarpį privaloma laikytis nustatytų maksimaliojo darbo laiko reikalavimų. Nurodomas vidutinis
mėnesio valandų skaičius per apskaitinį laikotarpį.
19. 12 rodiklis „Apmokėtų valandų skaičius 2018 m. spalio mėn.“. Nurodykite darbuotojo
apmokėtų valandų skaičių 2018 m. spalio mėnesį:
19.1. Apmokėtas darbo laikas – darbuotojui nustatytos darbo laiko trukmės ir viršvalandžių suma,
taip pat nedirbtas, bet įstatymų ar kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka apmokėtas laikas, pvz., atostogų
laikas, darbdavio apmokėtos prastovos ir pan. Apmokėtos valandos susijusios su rodikliu „Bruto darbo
užmokestis 2018 m. spalio mėn.“.
19.2. Į apmokėtų valandų skaičių neįskaitomos nedarbingumo dėl ligos dienos, už kurias pašalpos
mokamos iš „Sodros“ lėšų ar iš darbdavio lėšų, darbo laikas, už kurį mokamas mažesnis nei tarifinis atlygis
(pareiginė alga) ir pan.
19.3. „Viršvalandžių skaičius“. Nurodykite, kiek darbuotojas dirbo viršvalandžių spalio mėn.
Viršvalandžiais laikomas darbo laikas, viršijantis nustatytą darbo laiko normą (savaitės, mėnesio).
Įskaitomos valandos, apmokamos tik pagal padidintus tarifus ir susijusios su rodikliu „Darbo užmokestis už
viršvalandžius“.
20. 13 rodiklis „Bruto darbo užmokestis 2018 m. spalio mėn., eurais“ – darbuotojui 2018 m.
spalio mėn. apskaičiuota pinigų suma, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas
ir gyventojų pajamų mokestį.
21. Į 2018 m. spalio mėn. bruto darbo užmokestį įskaitoma:
21.1. bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis, dieninis atlygis arba mėnesinė (pareiginė)
alga);
21.2. didesnis apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą, darbą naktį,
kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, ir kitais
įstatymuose, kolektyvinėje ir darbo sutartyse numatytais atvejais;
21.3. papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės
normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
21.4. reguliariai, kiekvieną mokėjimo laikotarpį mokami priedai, priemokos, premijos ir kitos
išmokos už atliktą darbą, numatytos darbo teisės normose, kolektyvinėje ir darbo sutartyse;
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21.5. darbo užmokestis už nedirbtą laiką (atostogas, prastovas ne dėl darbuotojo kaltės, kitas
nedirbtas dienas įstatymų arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka, papildomas atostogų dienas ir pan.);
21.6. darbdavio gautos subsidijos darbuotojo darbo užmokesčiui.
22. Į 2018 m. spalio mėn. bruto darbo užmokestį neįskaitoma:
22.1. ikiataskaitinio laikotarpio priskaitymai, išmokėti spalio mėn.;
22.2. nereguliarios ar vienkartinės išmokos, premijos ar priedai;
22.3. „Nereguliarios premijos, priedai, priemokos ir vienkartinės piniginės išmokos“.
Nereguliariai (ne kiekvieną mokėjimo laikotarpį) mokamos išmokos, kurių mokėjimas priklauso nuo
asmeninių arba įmonės darbo rezultatų (įmonės pelno, apyvartos ir pan.). Prie jų priskiriamos premijos už
ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių ar metų darbo rezultatus, vienkartiniai priedai už skubių, svarbių ar
sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą, vienkartinės priemokos už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų
(pareigų) arba, raštišku darbuotojo sutikimu, – papildomų darbų vykdymą (jeigu nesudaroma papildomo
darbo sutartis), vienkartinės piniginės išmokos darbuotojui atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis, už
darbuotojo ar grupės darbuotojų individualius darbo rezultatus, Velykų ar Kalėdų progomis išmokėtos
sumos, vadinamasis „tryliktasis“ ar „keturioliktasis“ atlyginimas ir pan. Prie šių išmokų nepriskiriami
reguliariai mokami priedai ir priemokos prie valandinių (dieninių) atlygių ir mėnesinių algų (pvz., priedai
už tarnybos stažą, priemokos už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų ir pan.) ir kt.;
22.4. išeitinės išmokos pasibaigus darbo santykiams, piniginės kompensacijos už nepanaudotas
kasmetines atostogas;
22.5. delspinigiai už laiku nesumokėtą darbo užmokestį;
22.6. dividendai;
22.7. nedarbingumo ir kitos pašalpos, mokamos neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį;
22.8. darbo užmokestis už darbo laiką, už kurį mokamas mažesnis nei tarifinis atlygis ar pareiginė
alga, pvz., apmokėjimas už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės ir pan.;
22.9. komandiruočių išlaidos (dienpinigiai, gyvenamosios patalpos nuomojimo išlaidos ir pan.);
22.10. išmokos pagal civilines sutartis (iš jų pagal autorines sutartis);
22.11. atlygis už atliktus darbus ar suteiktas paslaugas fiziniams asmenims, užsiimantiems ūkine
komercine veikla;
22.12. kitos išmokos, numatytos darbo teisės normose, kolektyvinėje ir darbo sutartyse, nesusijusios
su darbuotojo darbo apmokėjimu;
22.13. už kasmetines atostogas apskaičiuotos pinigų sumos paskirstomos proporcingai atostogų
dienų skaičiui. Į bruto darbo užmokesčio lėšas spalio mėn. įskaitomas darbo užmokestis už atostogų dienas,
kurios įeina į spalio mėn. Darbo užmokestis už atostogų dienas, tenkančias kitam mėnesiui, patenka į kito
mėnesio darbo užmokestį ir į bruto darbo užmokesčio lėšas spalio mėn. neįskaitomas.
23. Nurodykite „Darbo užmokestį už viršvalandžius“. Į darbo užmokestį spalio mėn. įskaitomas
visas darbo užmokestis už viršvalandžius (pagal padidintus tarifus, ne mažiau kaip pusantro darbuotojui
nustatyto darbo užmokesčio), dirbtus spalio mėn. Darbo užmokestis, apskaičiuotas už viršvalandžius, dirbtus
ankstesniais mėnesiais, neįskaitomas.
24. Nurodykite „Priemokas už darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis“, t. y.
priemokų už darbą, kuris nelaikomas viršvalandiniu darbu, sumą. Į minėtą rodiklį įskaitoma tik priemokų
suma už darbą naktimis ar poilsio ir švenčių dienomis, bet ne visas padidintas darbo užmokestis. Pvz., jei
darbuotojui nustatytas valandinis atlygis yra 5 EUR, už darbą nakties metu jam turi būti apskaičiuotas
7,5 EUR valandinis atlygis, tai šiuo atveju nurodoma priemoka – 2,5 EUR.
25. 14 rodiklis „Bruto darbo užmokesčio lėšos 2018 m., eurais“ – darbuotojui per metus
apskaičiuota pinigų suma, apimanti tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir
papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų
pajamų mokestį. Į 2018 m. bruto darbo užmokesčio lėšas įskaitomos lėšos, paminėtos 21 punkte.
Papildomai įskaitoma: nereguliarios premijos, priedai, priemokos ir vienkartinės piniginės išmokos bei darbo
užmokestis už darbo laiką, už kurį mokamas mažesnis nei valandinis (dieninis) tarifinis atlygis ar pareiginė
alga, pvz., apmokėjimas už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės ir pan.
26. 15 rodiklis „Nedirbtos dienos 2018 m., darbo dienomis“. Tai laikotarpis, už kurį
nemokamas darbo užmokestis: faktiškas pagal nedarbingumo pažymėjimus (dėl ligos, ligonio slaugymo ar
profesinės reabilitacijos) nedirbtų dienų skaičius per metus darbo dienomis, už kurias mokamos pašalpos iš –
„Sodros“ lėšų ar kurias apmoka darbdavys iš savo lėšų, taip pat dienos, už kurias nemokama. Čia įskaitomos
moterų, išėjusių nėštumo ir gimdymo atostogų, bei asmenų, išėjusių vaiko priežiūros atostogų, iki jam sueis
treji metai, ar grįžusių iš minėtų atostogų ataskaitiniais metais, nedirbtos dienos, taip pat vyrų, kuriems
suteiktos tėvystės atostogos, nedirbtos dienos. Prie nedirbtų ir neapmokėtų dienų taip pat gali būti priskirtos
darbuotojui suteiktos nemokamos atostogos, prastovos dėl darbuotojo kaltės ir pan. Neįskaitomos nedirbtos,
bet darbdavio apmokėtos dienos, pvz., kasmetinių atostogų dienos, „mamadieniai“ ir pan.
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27. 16 rodiklis „Nustatytas kasmetinių atostogų dienų skaičius 2018 m., darbo dienomis“.
Nurodykite tam tikros profesijos (pareigybės) darbuotojui įstatymo nustatyta tvarka priklausančių
kasmetinių atostogų dienų skaičių darbo dienomis, neatsižvelgiant į tai, ar darbuotojas ataskaitiniais metais
faktiškai atostogavo, ar neatostogavo. Darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip dvidešimties darbo dienų
(jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip dvidešimt keturių darbo dienų (jeigu
dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra
mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės
atostogos. Įskaitomos minimaliųjų, pailgintų ir papildomų kasmetinių atostogų dienos, kurios darbuotojui
gali būti suteiktos įstatymų, kolektyvinėje ar darbo sutartyse nustatyta tvarka.

