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1. Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523. Dienpinigių mokėjimo tvarkos apraše 

nustatoma dienpinigių į komandiruotę vykstančiam darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, 

mokėjimo tvarka. 

2. Dienpinigiai apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus 

maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni dydžiai 

numatyti darbo sutartyje. 

3. Vykstant į užsienį, 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. 

4. Kai darbuotojas, vykdamas į komandiruotę, tą pačią dieną atvyksta į kelias valstybes, už 

tą dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis. 

5. Kai komandiruotė į užsienį trunka vieną darbo dieną (pamainą), darbuotojui mokama iki 

50 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal tai valstybei nustatytus dydžius, o jeigu darbuotojas tą 

pačią dieną atvyksta į kelias valstybes, už tą dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms 

valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis. Darbuotojui mokama iki 100 procentų  dienpinigių, 

apskaičiuotų pagal reziduojamai valstybei nustatytus dydžius, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei 

vieną darbo dieną, už įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendime nurodytą komandiruotės 

laiką. 

6. Darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę į užsienį, jeigu toje valstybėje jam mokami 

dienpinigiai ar kitos piniginės išmokos, gimnazijos direktoriaus  sprendimu gali būti išmokėta iki 30 

procentų toje valstybėje nustatyto dydžio dienpinigių, o aprūpinamam maitinimu, gimnazijos 

direktoriaus sprendimu, atsižvelgiant į renginio organizatoriaus nustatytas aprūpinimo sąlygas, gali 

būti išmokėti dienpinigiai iki 100 procentų toje valstybėje nustatyto dydžio dienpinigių. 

7. Jeigu darbo sutartyje ir įstaigos vidaus tvarkoje nenustatyta kitaip, ne vėliau kaip 

paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas ne mažesnis 

kaip 50 procentų už komandiruotę apskaičiuotų dienpinigių avansas. 



8. Komandiruotam darbuotojui grįžus iš komandiruotės, dienpinigiai perskaičiuojami ir 

neišmokėta dienpinigių dalis išmokama ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną. 

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

darbo užmokesčio, tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis neviršija minimaliosios 

mėnesinės algos, padaugintos iš koeficiento 1,3, arba kai darbo užmokestis apskaičiuotas taikant 

valandinį tarifinį atlygį, neviršijantį minimaliojo valandinio atlygio, padauginto iš koeficiento 1,3, 

nelaikomi komandiruočių kompensacijomis. 
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