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1 ATLYGINIMŲ NUSTATYMAI SPR 

Pagrindiniai atlyginimų modulio nustatymai yra vedami Atlyginimų nustatymai SPR formoje. Forma 

atidaroma veiksmų srityje pasirinkus  Nustatymai → Atlyginimų nustatymai SPR. 

Pastaba: Diegimo metu atliekami visi būtini darbui su sistema nustatymai. Nustatymų pakeitimai gali būti 

atliekami tik išimtinais atvejais.  

 

1 pav. Atlyginimų nustatymų formos pavyzdys 

 

1.1 Bendra  

 
2 pav. Atlyginimų nustatymų formos skilties „Bendra“ pavyzdys 
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Lauko pavadinimas Aprašas 

Nustatymų data Rodoma data, kada paskutinį kartą buvo atnaujinti Atlyginimų nustatymai.  

Nuomotojo ID Sisteminis laukas naudojamas programos diegėjo. 

Padalinio dimensija Nurodoma įmonėje naudojama dimensija, skirta nurodyti darbuotojo padaliniui. 

SMTP vartotojo ID yra 
siuntėjo el.paštas 

Sistemini laukas. Pažymėjus laiškai iš NAV per SMTP, bus siunčiami iš elektorinio 
pašto nurodyto SMTP pašto nustatymuose, lauke Vartotojo ID. 

Slėpti darbuotojus atleistus 
iki 

Galimos reikšmės: <Tuščia>, Fiksuota data, Darbo data. Įjungiamas darbuotojų 
sąrašų filtras pagal atleidimo datą. Pasirinkus Fiksuota data sąrašuose rodomi 
darbuotojai kurių atleidimo data nenurodyta arba yra vėlesnė nei data nurodyta 
lauke Slėpti darbuotojus atleistus iki fiksuotos datos. Pasirinkus Darbo data 
sąrašuose rodomi darbuotojai kurių atleidimo data nenurodyta arba yra vėlesnė 
nei darbo data. 

Slėpti darbuotojus atleistus 
iki fiksuotos datos 

Vertė naudojama Slėpti darbuotojus atleistus iki nustatyme. 

Integruoti su globaliu 
darbuotoju 

Nustatymas naudojamas jei reikalingas bendras kelių įmonių darbuotojų sąrašas. 
Šis funkcionalumas negali veikti kartu su duomenų bendrinimu tarp įmonių. 
Galimos reikšmės: Ne, Rankinis. 

Integruoti su BC darbuotoju Pasirenkamas darbo užmokesčio darbuotojo susiejimo su BC standarto 
darbuotoju metodas. 
Galimos reikšmės: Neintegruoti, Ta pačia num.ser., Atskira num.ser. 

Integruoti su 
pardavėju/tarpininku 

Pasirenkamas darbo užmokesčio darbuotojo susiejimo su BC standarto 
pardavėju/ tarpininku metodas. 
Galimos reikšmės: Ne, Taip. 

Lygiagrečios sutartys 
leidžiamos 

Nurodoma ar bus naudojamos kelios vienu metu galiojančios darbuotojo 
sutartys. 
Galimos reikšmės: Ne, Taip. 

Keisti neatvykimų ir tabelio 
dimensijas pagal paskyrimą 

Pažymima, jei reikia, kad keičiant paskyrimo dimensijas būtų pakeistos susijusių 
įrašų dimensijos. 

 

1.2 Teisės 

 
3 pav. Atlyginimų nustatymų formos skilties „Teisės“ pavyzdys 
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Lauko pavadinimas Aprašas 

Leisti keisti nuo Nurodoma data, nuo kada galima keisti Atlyginimų modulio duomenis., t.y. iki 
šiame lauke nurodytos datos nebus galima atlikti tabelio įrašų, neatvykimų 
koregavimų, paskyrimų keitimų, registruoti sumas. 

Leisti keisti iki Nurodoma data, iki kada galima keisti Atlyginimų modulio duomenis, t.y. po 
šiame lauke nurodytos datos nebus galima atlikti tabelio įrašų, neatvykimų 
koregavimų, paskyrimų keitimų, registruoti sumas. 

Privalomas vartot dim. 
Filtras 
 

Pažymima, jeigu reikia riboti Atlyginimų modulio vartotojų priėjimą prie 
duomenų pagal tam tikrą dimensijos vertę, pvz. tiesioginių vadovų priėjimą tik 
prie savo pavaldinių duomenų.  
Tam, kad šis nustatymas veiktų taip pat reikia Vartotojo nustatymuose SPR lauke 
Riboti informaciją pagal dimensijų filtrą pasirinkti reikšmę Taip ir ties atitinkama 
dimensija įvesti dimensijos vertės, pagal kurią turi būti filtruojami duomenys, 
filtrą. 
Pastaba: Darbuotojų paskyrimo kortelėse, ties atitinkama dimensija taip pat turi 
būti nurodytos vertės, priešingu atveju darbuotojo duomenys bus matomi 
visiems DU vartotojams, t.y. pvz. Vadovas matys tik tų darbuotojų korteles, 
kuriems jis yra priskirtas kaip vadovas, bei darbuotojus, kuriems vadovo 
dimensija nepriskirta. 

Naudoti pavaldumo filtrą Pažymima, jeigu reikia riboti Atlyginimų modulio vartotojų priėjimą prie 
duomenų pagal jam pavaldžių darbuotojų filtrą. Tokiu atveju kiekvieno 
darbuotojo Paskyrime SPR reikia užpildyti lauką Vadovo Nr. 

Rodyti BDAR duomenis Pasirenkama ar vartotojams rodyti ar slėpti asmeninius darbuotojo duomenis po 
darbuotojo atleidimo ar vaikui suėjus 18m. Galimos reikšmės: Ne, Taip. 

BDAR atleidus nuasmeninti 
po 

Nurodoma formulė po kiek laiko nuo atleidimo datos turi būti nuasmeninami 
duomenys (darbuotojo vaikų, bei asmeninė darbuotojo informacija). 
Nuasmeninimas vyksta atidarius darbuotojų sąrašą bei paspaudus mygtuką Taip  
pasirodžiusiame pranešime. Vieną kartą atlikus duomenų nuasmeninimą ir iš 
naujo darbuotojui nurodžius jo asmeninius duomenis nuasmeninimas nebus 
vykdomas, dėl nurodytos datos darbuotojo kortelės lauke BDAR duomenų 
ištrynimo data. 
Pastaba: kad veiktų funkcionalumas vartotojui Vartotojo nustatymų kortelėje 
SPR lauke BDAR auto. duomenų naikinimas turi būti parinkta reikšmė Taip. 

BDAR giminaičius 
nuasmeninti suėjus 

Nurodoma formulė po kiek laiko nuo gimimo datos turi būti nuasmeninami 
darbuotojo vaikų duomenys. 

 

1.3 Numeracija 

 
4 pav. Atlyginimų nustatymų formos skilties „Numeracija“ pavyzdys 
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Lauko pavadinimas Aprašas 

Darbuotojų num. ser. Nurodomas darbuotojų numerių serijos kodas. 

Darbo sutarties num. ser. Nurodomas darbo sutarčių numerių serijos kodas. 

Globalaus darbuotojo num. 
ser. 

Nurodomas globalių darbuotojų numerių serijos kodas. 

Ilgalaikių PI num. ser. Nurodomas Ilgalaikių PI numerių serijos kodas. 

PI įr. Registravimo num. ser. Nurodoma priskaitymų/išskaitymų (PI) įrašų registravimo numerių serijos kodas. 

Mokėjimo dok. Num. ser. Nurodomas mokėjimų dokumentų (registruojamų mokėjimo žurnalo įrašų) 
numerių serijos kodas. 

 

1.4 Atsakingi asmenys 

 
5 pav. Atlyginimų nustatymų formos skilties „Atsakingi asmenys“ pavyzdys 

Lauko pavadinimas Aprašas 

Įmonės vadovo tab. Nr. Nurodomas įmonės vadovo darbuotojo kortelės (tabelinis) numeris. Pasirinkus 
reikšmę, automatiškai užpildomi Atlyginimų nustatymų laukai Įmonės vadovo 
pareigos bei Įmonės vadovas. 

Įmonės vadovo pareigos Nurodomos įmonės vadovo pareigos. Reikšmė užpildoma automatiškai pareigų 
aprašu, nurodžius reikšmę Atlyginimų nustatymų lauke Įmonės vadovo tab. Nr. 

Įmonės vadovas Nurodomas įmonės vadovo vardas bei pavardė. Reikšmė užpildoma 
automatiškai darbuotojo vardu bei pavarde, nurodžius reikšmę Atlyginimų 
nustatymų lauke Įmonės vadovo tab. Nr. 

Vyr. buhalterio tab. Nr. Nurodomas vyr. buhalterio darbuotojo kortelės (tabelinis) numeris. Pasirinkus 
reikšmę, automatiškai užpildomi Atlyginimų nustatymų laukai Vyr. buhalterio 
pareigos bei Vyr. buhalteris. 

Vyr. buhalterio pareigos Nurodomos vyr. buhalterio pareigos. Reikšmė užpildoma automatiškai pareigų 
aprašu, nurodžius reikšmę Atlyginimų nustatymų lauke Vyr. buhalterio tab. Nr. 

Vyr. buhalteris Nurodomas vyr. buhalterio vardas bei pavardė. Reikšmė užpildoma automatiškai 
darbuotojo vardu bei pavarde, nurodžius reikšmę Atlyginimų nustatymų lauke 
Vyr. buhalterio tab. Nr. 

Užpildžiusio asmens tab. Nr. Nurodomas užpildžiusio asmens darbuotojo kortelės (tabelinis) numeris. 
Pasirinkus reikšmę, automatiškai užpildomi Atlyginimų nustatymų laukai 
Užpildžiusio asmens pareigos bei Užpildęs asmuo. 
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Lauko pavadinimas Aprašas 

Užpildžiusio asmens 
pareigos 

Nurodomos užpildžiusio asmens pareigos. Reikšmė užpildoma automatiškai 
pareigų aprašu, nurodžius reikšmę Atlyginimų nustatymų lauke Užpildžiusio 
asmens tab. Nr. 

Užpildęs asmuo Nurodomas užpildžiusio asmens vardas bei pavardė. Reikšmė užpildoma 
automatiškai darbuotojo vardu bei pavarde, nurodžius reikšmę Atlyginimų 
nustatymų lauke Užpildžiusio asmens tab. Nr. 

1.5 Ataskaitos 

 
6 pav. Atlyginimų nustatymų formos skilties „Ataskaitos“ pavyzdys 

Lauko pavadinimas Aprašas 

Grafiko pagal pamainas ataskaita 

GPP 4 stulpelis Nurodoma, kas turėtų būti atvaizduojama darbuotojų darbo grafikų pagal 
pamainas ataskaitos 4 stulpelyje. Galimos reikšmės: 

• Darbo grafikas – Ataskaitos 4 stulpelyje visuomet bus atvaizduojamas 
darbuotojo darbo grafiko kodas; 

• Pareigybė – Ataskaitos 4 stulpelyje visuomet bus atvaizduojamas 
darbuotojo pareigų pavadinimas. 

GPP rodyti pietų pertrauką Nurodoma, ar reikia darbuotojų darbo grafikų pagal pamainas ataskaitoje 
rodyti pietų pertraukos pradžios bei pabaigos laiką. 

GPP rodyti pamainos kodą Nurodoma, ar reikia darbuotojų darbo grafikų pagal pamainas ataskaitoje 
rodyti pamainos, pagal kurią tą dieną dirbama, kodą. 

Tabelio ataskaita 
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Lauko pavadinimas Aprašas 

Tab. atask. neatvyk dim. 1 
Tab. atask. neatvyk dim. 2 

Pasirenkama pagal kokias dimensijas filtruojant tabelio ataskaitą, turi 
nesikartoti darbuotojų neatvykimai, t.y. tabelio ataskaitos duomenis 
filtruojant pagal dimensijas, darbuotojo neatvykimai bus atvaizduojami tik 
vienoje iš spausdinamų tabelio ataskaitų. 

Tab. atask. rodyti SDLA laiką Pažymima, jei reikia, kad tabelio ataskaitoje būtų atvaizduotos SDLA  suminio 
periodo pabaigos prastovų ar viršvalandžių valandos. Prastovų valandos bus 
atvaizduojamos ataskaitos 5 stulpelyje, viršvalandžiai – 4 stulpelyje. 

Kitos atlyginimų ataskaitos 

Draudėjo Nr. Įvedamas Sodros sistemoje naudojamas mokesčius mokančios įmonės kodas. 

Įmonės pavadinimas 
mokėjimams 

Nurodomas įmonės pavadinimas naudojamas mokėjimo į bankus failui. 

VSD fond. Skyr. pavad. Įvedamas valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus, 
kuriam teikiami Sodros pranešimai, pavadinimas. 

Natūros sumos ataskaitose Pasirenkama ar turėtų būti atvaizduojamos natūros sumos ataskaitose 
(Atsiskaitymo lapelyje, DU žiniaraštyje). Galimos reikšmės: Rodyti, Nerodyti. 

DU žin. mokėjimai pagal Pasirenkamas mokėjimo sumų surinkimo į Darbo užmokesčio žiniaraščio 
ataskaitą metodas. Galimi variantai: 

• Mokėjimo reg. data – mokėjimai į ataskaitą bus traukiami pagal 
mokėjimo registravimo datą; 

• Priskaitymo reg. data – mokėjimai į ataskaitą bus traukiami pagal 
priskaitymo registravimo datą. 

Mokėj. žiniar. vieta parašui Pažymima, jei reikia, kad Mokėjimų žurnalo žiniaraštyje, kai sumos mokamos 
per kasą, būtų įterpta vieta darbuotojo parašui. 

GPM deklar. tiekėjų įrašai Pasirenkamas metodas kaip į GPM deklaraciją turi būti surinktos tiekėjų 
knygoje registruotos sumos. 

• Tik pirminis – iš visų tiekėjo įrašų bus įvertinamas tik vienas. Kokio 
įrašo ieškoti (priskaitymo ar mokėjimo) nurodoma Tiekėjo kortelėje 
Pajamų deklaracija pagal lauke. Antra deklaruojama suma 
suskaičiuojama. 

• Visi – visos deklaruojamos sumos bus surenkamos. 

Pastaba:  Tiekėjams sumos turi būti registruojamos tinkamai užpildžius 
SPR įrašo tipas vertes. 

DU žiniaraščio dimensijos 
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Lauko pavadinimas Aprašas 

Sumų dimensijos Pasirenkama kuriems duomenims Darbo užmokesčio žiniaraščio ataskaitoje 
turėtų būti taikomas grupavimas pagal dimensijų vertės. Galimos reikšmės: 

• Darbuotojo – (nenaudojamas); 

• Paskyrimo – Sumos grupuojamos pagal darbuotojų paskyrimuose 
nurodytą dimensijos vertę; 

• Įrašo – Sumos grupuojamos pagal registruotame sumos įraše 
nurodytą dimensijos vertę. 

Pastaba: šis nustatymas naudojamas kuomet Darbo užmokesčio žiniaraštis 
formuojamas pagal dimensijas. 

1 globalinės dimensijos kodas 
2 globalinės dimensijos kodas 
Sutrumpintos dimensijos 3 
kodas 
... 
Sutrumpintos dimensijos 8 
kodas 

Pažymimos dimensijos, kurias norima rodyti Darbo užmokesčio žiniaraštyje 

Atsiskaitymų lapelis  

Atsisk. lap. skaid. pagal dim. Nurodoma dimensija, pagal kurią bus skaidomos sumos atsiskaitymų lapelyje. 
Sumos, kurios turi būti skaidomos, nustatomos atitinkamo PI kodo kortelėje, 
t.y. PI kodo kortelėje pažymimas laukas Atsisk. lap. skaid. pagal dim. 

Atsisk. lap. rodyti grafiko dien., 
val. 

Pažymima, jei reikia, kad atsiskaitymo lapelyje būtų atvaizduojamas 
darbuotojo darbo grafiko dienos ir valandos. 

Atsisk. lap. slėpti tabelio Nr. Pažymima, jei reikia, kad atsiskaitymo lapelyje nebūtų atvaizduojamas 
darbuotojo tabelio numeris. 

Atsisk. lap. slėpti pareigų 
aprašą 

Pažymima, jei reikia, kad atsiskaitymo lapelyje nebūtų atvaizduojamas 
darbuotojo pareigų aprašas. 

Atsisk. lap. slėpti. atost. dien. Pažymima, jei reikia, kad nepanaudotų atostogų dienos nebūtų 
atvaizduojamos atsiskaitymų lapelyje. 

Atsis. lap. slėpti viršvaland. Pažymima, jei reikia, kad viršvalandžių valandos nebūtų atvaizduojamos 
atsiskaitymų lapelyje. 

Atsisk.  lap. dviem kalbom Pažymima, jei reikia, kad atsiskaitymų lapelis būtų atvaizduojamas dviem 
kalbomis (Lietuvių ir Anglų k.). 
Pastaba: PI kodų aprašai bus atvaizduojami antra kalba jeigu PI kodo 
kortelėje, lauke Aprašas EN bus įvesta reikšmė. 



  

 
 

     
    Softera.PAYROLL INSTRUKCIJA 

NUSTATYMAI 

 

9 

Lauko pavadinimas Aprašas 

Atsisk. lap. atvaizd. versija Pasirenkama atsiskaitymo lapelyje atvaizduojamo darbo apmokėjimo tipo 
versija. Galimi variantai: 

• Pirma – atsiskaitymų lapelyje bus atvaizduojamas darbo apmokėjimo 
tipas nurodytas darbuotojo paskyrimo kortelės lauke Darbo 
apmokėjimo tipas; 

• Antra – atsiskaitymų lapelyje, darbuotojams kurių paskyrimo 
kortelėse darbo apmokėjimo tipas nurodytas Dieninis, bus 
atvaizduojamas darbo tipas - Vienetinis. 

Atsisk. lap. slėpti antrą valiutą Pažymima, jei reikia, kad atsiskaitymų lapelyje būtų atvaizduojama tik viena 
(vietinė) valiuta, t.y. tik EUR. 

PI kodo filtras Nurodoma kurių PI kodų (priskaitomų/išskaitomų sumų) neįtraukti į 
atsiskaitymo lapelį. 

 

1.6 Aktyvumo kodai 

 
7 pav. Atlyginimų nustatymų formos skilties „Aktyvumo kodai“ pavyzdys 

Lauko pavadinimas Aprašas 

Pagrindinio darbo kodas Nurodomas aktyvumo kodas taikomas žymėti pagrindiniam darbui. 

Naktinio darbo kodas Nurodomas aktyvumo kodas taikomas darbui naktį žymėti. 

Darbo poilsio dieną kodas Nurodomas aktyvumo kodas taikomas žymėti darbui poilsio dieną.  

Darbo šventinę dieną kodas Nurodomas aktyvumo kodas taikomas žymėti darbui šventinę dieną.  

Viršvalandžių kodas Nurodomas aktyvumo kodas taikomas viršvalandiniam darbui žymėti.  

Poilsio dienos kodas Nurodomas aktyvumo kodas taikomas žymėti poilsio dienas.  

Šventinės dienos kodas Nurodomas aktyvumo kodas taikomas žymėti šventines dienas.  

Žymėti darbą poilsio dieną Nurodoma ar darbo grafike, vykdant funkciją Pildyti, kalendoriuje nurodytos 
poilsio dienos (t.y. lauke Dienos tipas nurodyta reikšmė Poilsio), turėtų būti 
žymimos kaip darbas dieną.  
Darbas poilsio dieną bus žymimas aktyvumo kodu, kuris nurodytas lauke Darbo 
poilsio dieną kodas. 



  

 
 

     
    Softera.PAYROLL INSTRUKCIJA 

NUSTATYMAI 

 

10 

Lauko pavadinimas Aprašas 

Žymėti papildomą Ak poilsio 
dieną 

Nurodoma ar poilsio dienomis naudoti papildomą aktyvumo kodą. Galimos 
reikšmės: 

• Taip - poilsio dieną, įprastomis dienomis naudojamas aktyvumo kodas 
bus pakeičiamas į aktyvumo kodą, nurodytą aktyvumo kodo nustatymų 
formos lauke Papild. AK poilsio dieną. 

• Ne – poilsio dienos aktyvumo kodas nebus pakeičiamas. 

Žymėti darbą šventinę dieną Nurodoma ar darbo grafike, vykdant funkciją Pildyti, kalendoriuje nurodytos 
šventinės dienos (t.y. lauke Dienos tipas nurodyta reikšmė Šventė), turėtų būti 
žymimos kaip darbas dieną. 
Darbas šventinę dieną bus žymimas aktyvumo kodu, kuris nurodytas lauke Darbo 
šventinę dieną kodas. 

Žymėti papild. AK šventinę 
dieną 

Nurodoma ar švenčių dienomis naudoti papildomą aktyvumo kodą. Galimos 
reikšmės: 

• Taip - švenčių dieną, įprastomis dienomis naudojamas aktyvumo kodas 

bus pakeičiamas į aktyvumo kodą, nurodytą aktyvumo kodo nustatymų 

formos lauke Papild. AK poilsio dieną. 

• Ne – poilsio dienos aktyvumo kodas nebus pakeičiamas. 

 

1.7 Laikas 

 
8 pav. Atlyginimų nustatymų formos skilties „Laikas“ pavyzdys 

 

Lauko pavadinimas Aprašas 

Darbo grafikas 
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Standartinis 5 d.d. grafikas Nurodomas įmonėje naudojamo standartinio penkių darbo dienų savaitės grafiko 
kodas. 

Standartinis 6 d.d. grafikas Nurodomas įmonėje naudojamo standartinio šešių darbo dienų savaitės grafiko 
kodas. 

Planuotas laikas pagal 
grafiką 

Pasirenkama pagal kurį darbo grafiką bus skaičiuojamas darbuotojo planuojamas 
darbo laikas. Galimos reikšmės:  

• <Tuščia> – Skaičiuojant bus naudojamas darbuotojo paskyrime 
nurodytas darbo grafikas; 

• Darbuotojo – Skaičiuojant bus naudojamas darbuotojo paskyrime 
nurodytas darbo grafikas; 

• Standartinis – Skaičiuojant bus naudojamas Atlyginimų nustatymų lauke 
Standartinis 5 d.d. grafikas nurodytas darbo grafikas.  
Jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką, kurio nustatymuose, lauke 
Darbo savaitė nurodyta reikšmė S 6 d. d., tuomet skaičiuojant bus 
naudojamas Atlyginimų nustatymų lauke Standartinis 6 d.d. grafikas 
nurodytas darbo grafikas. 

Pastaba: Šis parametras, pagal prioritetą pirmiausia imamas iš paskyrimo 
kortelės, jei ten jis nebuvo nustatytas, tuomet imamas iš Atlyginimų nustatymų 
SPR. 

Nakties pradžia Įvedamas laikas (pvz. 22:00:00 ) nuo kada yra fiksuojama naktinio darbo laiko 
pradžia. Lauko reikšmė naudojama apskaičiuojant pamainos darbo naktį valandų 
skaičių. 

Nakties pabaiga Įvedamas laikas (pvz. 05:30:00 ) nuo kada yra fiksuojama naktinio darbo laiko 
pabaiga. Lauko reikšmė naudojama apskaičiuojant pamainos darbo naktį valandų 
skaičių. 

Keisti AK į val. (Grafiko 
imp.) 

Pažymima, jeigu reikia, jog importuojant darbo grafikus iš Excel, faile nurodytas 
atostogų aktyvumo kodas suimportuotose darbo grafikuose būtų pakeistas į 
valandas. Valandų skaičius nurodomas Atlyginimų nustatymų lauke Keisti į val. 
(Grafiko imp.). 
Pastaba: į valandas keičiami aktyvumo kodai, kurių kortelėse lauke Aktyvumo 
tipas nurodyta reikšmė Atostogos. 

Keisti į val. (Darb.gra.im.) Įvedamas valandų skaičius, į kurį darbo grafikuose yra pakeičiamas 
importuojamame darbo grafikų Excel faile nurodytas atostogų aktyvumo kodas. 
Atostogų aktyvumo kodas pakeičiamas į valandas, jeigu Atlyginimų nustatymuose 
pažymėtas laukas Keisti AK į val. (Grafiko imp.). 
Pastaba: į valandas keičiami aktyvumo kodai, kurių kortelėse lauke Aktyvumo 
tipas nurodyta reikšmė Atostogos. 

Pamaina 

Pamainos kodas išimtims Šiuo kodu žymima pamaina, kai koreguojama darbo pradžia ar pabaiga. 
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Skaidyti pamainą pagal 
dienas 

Pasirinkus nustatymą, prasidėjusios vieną parą ir pasibaigusios kitą, pamainos 
laikas gali būti rodomas išskaidytas per dvi paras. 
Galimos reikšmės: Ne, Taip. 

Rodyti išskaidytą pamainą 
pagal dienas 

Nurodoma kaip parodyti Skaidyti pamainą pagal dienas nustatyme įjungto 
skaidymo pamainos laiką. 
Galimos reikšmės: Ne, Taip. 

Laiko darbalapių sumuojamų grupių kodai 

Laiko darbalapių 
sumuojamos grupės kodas 
1..8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naudojama, norint naudoti sumavimą grafiko ir tabelio darbalapiuose. 

Žr. instrukciją Nr. 50. Sumavimas grafiko ir tabelio darbalapiuose. 

Neatvykimas 

Neatvyk. laikas pag. graf. 
val. 

Pasirenkama pagal kurį darbo grafiką bus skaičiuojamas darbuotojo neatvykimų 
laikas valandomis. Galimos reikšmės:  

• <Tuščia> – Skaičiuojant bus naudojamas darbuotojo paskyrime 
nurodytas darbo grafikas; 

• Darbuotojo – Skaičiuojant bus naudojamas darbuotojo paskyrime 
nurodytas darbo grafikas; 

• Standartinis – Skaičiuojant bus naudojamas Atlyginimų nustatymų lauke 
Standartinis 5 d.d. grafikas nurodytas darbo grafikas.  
Jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką, kurio nustatymuose, lauke 

Darbo savaitė nurodyta reikšmė S 6 d. d., tuomet skaičiuojant bus 

naudojamas Atlyginimų nustatymų lauke Standartinis 6 d.d. grafikas 

nurodytas darbo grafikas. 

Pastaba: Šis parametras, pagal prioritetą pirmiausia imamas iš aktyvumo kodo 
kortelės, jei ten jis nebuvo nustatytas, tuomet imama iš paskyrimo kortelės, jei ir 
ten nebuvo nustatyta, tuomet imama iš Atlyginimų nustatymų. 
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Neatvyk. laikas pag. graf. 
mėn. 

Pasirenkama pagal kurį darbo grafiką bus skaičiuojamas darbuotojo neatvykimų 
laikas mėnesiais. Galimos reikšmės:  

• <Tuščia> – Skaičiuojant bus naudojamas darbuotojo paskyrime 
nurodytas darbo grafikas; 

• Darbuotojo – Skaičiuojant bus naudojamas darbuotojo paskyrime 
nurodytas darbo grafikas; 

• Standartinis – Skaičiuojant bus naudojamas Atlyginimų nustatymų lauke 
Standartinis 5 d.d. grafikas nurodytas darbo grafikas.  
Jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką, kurio nustatymuose, lauke 

Darbo savaitė nurodyta reikšmė S 6 d. d., tuomet skaičiuojant bus 

naudojamas Atlyginimų nustatymų lauke Standartinis 6 d.d. grafikas 

nurodytas darbo grafikas. 

Pastaba: Šis parametras, pagal prioritetą pirmiausia imamas iš aktyvumo kodo 
kortelės, jei ten jis nebuvo nustatytas, tuomet imamas iš paskyrimo kortelės, jei 
ir ten nebuvo nustatytas, tuomet imamas iš Atlyginimų nustatymų. 

Neatvyk. laikas prieš 
švent.d. 

Pasirenkama ar trumpinti neatvykimų laiką prieš šventinę dieną. Trukmė 
valandomis nurodoma Darbo grafiko, pagal kurį skaičiuojamas neatvykimo laikas 
kortelėje. 
Galimi variantai: Trumpinti, Netrumpinti. 

Kurti neatvyk. atšauk. įrašą Pasirenkama ar reikia kurti neatvykimo įrašų koregavimo istoriją. Galimos 
reikšmės: 

• <Tuščia> - koreguojant ar naikinant neatvykimo įrašus, bus sukuriamas 
atšaukimo įrašas. Peržiūrėti įrašų istoriją galima neatvykimų lauke 
Atšaukti įrašai paspaudus ant skaičiaus; 

• Kurti - koreguojant ar naikinant neatvykimo įrašus, bus sukuriamas 
atšaukimo įrašas. Peržiūrėti įrašų istoriją galima neatvykimų lauke 
Atšaukti įrašai paspaudus ant skaičiaus; 

• Nekurti – koreguojant ar naikinant neatvykimo įrašus, nebus sukuriami 
atšaukimo įrašai, t.y. nebus sukuriami įrašai neatvykimų istorijoje; 

• Klausti – koreguojant ar naikinant neatvykimo įrašus bus paklausiama 
(atidaromas pranešimo langas) ar sukurti atšaukimo įrašą. 

Atostogos 

Nepan. atost. kaupimas Nurodomas nepanaudotų atostogų kaupimo metodas: 

• Nuo įdarbinimo- įprastas; 

• 3 metai- nepanaudotos atostogos skaičiuojamos tik už paskutinius 3 
metus. 

Atostogų naudojimas pagal Pasirenkamas metodas, pagal kurį skaičiuojamas kasmetinių atostogų 
naudojimas. Galimos reikšmės: 

• Kalendorių – per savaitę naudojamos 5 dienos, pirmadienis-
penktadienis. 

• Grafiką – darbo dienos skaičiuojamos pagal darbuotojo grafiką. Grafikas 
turi būti užpildytas nuo įdarbinimo datos. 
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Atostogų naudojimas pagal 
grafiką nuo 

Galima nurodyti datą nuo kada kasmetinių atostogų naudojimas skaičiuojamas 
pagal grafiką.  

Tabelis 

Komandiruotė keičia darbą 
naktį 

Galima nurodyti ar tabelyje pakeisti darbo naktį kodą į komandiruotę, jei yra 
komandiruotės neatvykimo įrašas. 
Galimos reikšmės: Taip, Ne. 

Įspėti apie viršval.,kai arti 
ribos per metus (val.) 

Galima nurodyti darbo virš normos valandų skaičių per metus. Jei valandos 
nurodytos ir viršvalandžių yra daugiau, tabelio pildymo metu rodomas 
informacinis pranešimas. 
Pastaba: tikrinimas vykdomas keičiant tabelį rankiniu būdu arba importuojant iš 
Excel.  

Įspėti apie viršval.,kai virš 
ribos per metus (val.) 

Galima nurodyti darbo virš normos valandų skaičių per metus. Jei valandos 
nurodytos ir viršvalandžių yra daugiau, tabelio pildymo metu rodomas 
informacinis pranešimas. 
Pastaba: tikrinimas vykdomas keičiant tabelį rankiniu būdu arba importuojant iš 
Excel. 

Stilius tabelio darbalapyje 
kai darb. grafike poilsis 

Pasirenkama kaip bus spalvinamos tabelio darbalapyje dienos, kurios darbuotojo 
grafike nurodytos kaip poilsis. 

Stilius tabelio darbalapyje 
kai nėra žymėjimo 

Pasirenkama kaip bus spalvinamos tabelio darbalapyje dienos, kurios nėra 
užpildytos. 

Laiko SDLA 

Žymėti VD kai DN > 3 val. Pažymima, jei reikia, kad darbo naktį valandos, viršijančios 3 val., tabelyje būtų 
žymimos kaip viršvalandis darbas, t.y. kai ties darbo naktį aktyvumo kodu yra 
nurodyta daugiau nei 3 faktiškai dirbtos valandos, viršytas valandų skaičius būtų 
perkeltas ties viršvalandžių aktyvumo kodu.  
Valandos perkeliamos darbuotojų tabeliuose įvykdžius funkciją Žymėti 
viršvalandžius. 

Žymėti VD metodas Tabelio formos funkcijos Žymėti viršvalandžius nustatymas. Nurodoma už kokį 
laikotarpį tikrinti darbą virš normos. 
Galimi variantai: <tuščia>, Mėnuo, Diena. 

Įtraukti mėnesį į SDLA, jei 
nėra darbo laiko 

Pasirenkama ar įtraukti mėnesį į suminę darbo laiko apskaitą (SDLA), jei tabelyje 
nėra dirto laiko. Galimos reikšmės: Ne, Taip. 

Neatvykimų įtaka SDLA 
normai 

Nurodoma kurio darbo grafiko laiku neatvykimo laikotarpiu mažinama SDLA 
norma. Pasirinkus Neatvykimo laikas, norma mažinama pagal tą grafiką kuris 
naudojamas neatvykimo laikui skaičiuoti. 
Galimi variantai: <tuščia>, Standartinis graf., Darbuotojo graf., Neatvykimo 
laikas. 

Rodyti SDLA skirtumą Galima nurodyti kada tabelio formoje rodomas SDLA skirtumas. Galimi variantai: 
Periodo pabaigoje, Mėnesio pabaigoje. 
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Į SDLA neįtrauktas laikas 
mažina prastovas 

Pasirenkama ar į suminę darbo laiko apskaitą (SDLA) neįtrauktas laikas turi 
mažinti periodo pabaigoje prastovų laiką. Galimi variantai: Ne, Taip. 

SDLA žymėti VD prieš šv.d. Pažymima jei reikia, jog SDLA grafike sutrumpinta prieššventinė diena tabelyje 
nebūtų trumpinama, t.y. tabelyje būtų sukurtas papildomas viršvalandinio darbo 
įrašas su sutrumpinimo trukme, t.y. valandų skaičiumi nurodytu darbo grafiko 
kortelėje, lauke Trumpinti prieš šv. d.d. val.  
Pastaba: tuomet bendras tabelio dienos valandų skaičius bus lygus 
nesutrumpintam laikui pagal grafiką. 

Nežymėtos SDLA prast. 
Periodo pabaiga AK 

Nurodomas suminės darbo laiko apskaitos prastovų skaičiavimui naudojamas 
aktyvumo kodas. 

Nežymėtos SDLA prast. 
Prieš periodo pab. AK 

Nurodomas suminės darbo laiko apskaitos prastovų skaičiavimui naudojamas 
papildomas aktyvumo kodas, kai prastovos apmokamos ne suminės darbo laiko 
apskaitos periodo pabaigoje (pvz., atleidimas). 

Nežymėtų SDLA 
viršvalandžių AK 

Nurodomas suminės darbo laiko apskaitos viršvalandžių skaičiavimui 
naudojamas aktyvumo kodas. Laukas pildomas jeigu SDLA viršvalandžiai 
apskaičiuojami nežymint jų tabelyje, t.y. nevykdant tabelių f-jos Žymėti 
viršvalandžius. 

 

1.8 Skaičiavimai 

 
9 pav. Atlyginimų nustatymų formos skilties „Skaičiavimai“ pavyzdys 
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PI sumos pagal Pasirenkamas PI sumų skaičiavimo laiko matas. Galimos reikšmės: 

• <Tuščia> – PI sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas 
faktiškai dirbtas dienas; 

• Dienas – PI sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas faktiškai 
dirbtas dienas; 

• Valandas – PI sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas 
faktiškai dirbtas valandas. 

Pastaba: Šis parametras, pagal prioritetą pirmiausia imamas iš aktyvumo kodo 
kortelės, jei ten jis nebuvo nustatytas, tuomet imamas iš paskyrimo kortelės, 
jei ir ten nebuvo nustatytas, tuomet imamas iš AM nustatymų. 

Skaičiavimus pradėti nuo Darbo su sistema pradžioje, galima nurodyti datą nuo kada pradėti sumų 
skaičiavimą. 

PI žurnale pagal mokėjimo 
tipą nekeisti datų 

Pažymima, jeigu reikia, kad PI žurnale (bendrajame ar darbuotojo) keičiant 
skaičiavimo tipą nebūtų keičiamos Skaičiuoti iki ir Mokėjimo mėnuo datos 
pagal esamą darbo datą. 

Komand. sumų žrn. PI kodas Nurodomas PI kodas, su kuriuo turėtų būti perkeliamos sumos iš neatvykimų į 
sumų žurnalą vykdant f-ją Perkelti komand. sumas į žurnalus  

Skaič. avansą jei dirbo dienų Įvedamas dienų skaičius, kuris turi būti faktiškai išdirbtas, kad darbuotojui būtų 
skaičiuojama avanso suma. 
Pastaba:  tam, kad šis nustatymas veiktų prieš skaičiuojant sumas būtina 
užpildyti darbuotojų tabelius. 

Skaič. tarpinį kart. be pirm. Pažymima, jei reikia, kad leistų kartotinai perskaičiuoti tarpinį mokėjimą, jei 
dar nėra užregistruotas pagrindinis mokėjimas. 

AK pagal visus prisk. įkainio 
skaič. metodas 

Pasirenkamas aktyvumo kodų, kurių skaičiavimo metodas yra pagal Visus 
priskaitymus (PI kortelės lauke Įkainis pagal nurodyta ši reikšmė), sumų 
apskaičiavimo metodas. Galimos reikšmės:  

• Dvi eilutės – AK sumos išskaidomos į dvi eilutes, t.y. sumos 
paskaičiuojamos išskaidžius AK koeficientą. 

• Antra eilutė – AK sumos atvaizduojamos vienoje eilutėje, t.y. sumos 
paskaičiuojamos neišskaidant koeficiento. 

Išmok. pried.-Neatvykimų 
įtaka 

Pasirenkama ar darbuotojo neatvykimas turi turėti įtakos išmokamam priedui 
(priedui įvestam per sumų žurnalą, kur sumos tipas Viso išmokama. Galimos 
reikšmės: 

• Didina – darbuotojui išmokama suma bus padidinta apskaičiuota 
neatvykimo išmokama suma; 

• Nedidina – darbuotojui išmokama suma nebus didinama. 

Išmok. pried. - Skaičiuoti < 0 Nurodoma ar skaičiuoti neigiamą išmokamą priedą, jei nurodyta išmokėti 
suma yra mažesnė nei suskaičiuota be priedo. 
Galimos reikšmės: Taip, Ne. 

Išmok. pried. - Atskirti pagal 
dimensiją 

Gali būti skaičiuojamas daugiau nei vienas išmokamas priedas. Šiame 
nustatyme nurodoma dimensija kuriai reikia skaičiuoti atskirą priedą. 
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Išmok. pried. - Atskirti pagal 
dimensiją, vertė NPD 
taikymui 

Jei skaičiuojami keli išmokami priedai, šiame nustatyme nurodoma kuriai 
dimensijos vertei taikyti NPD. 

Skaičiuoti visų paskyrimų 
neatvykimus 

Pažymima, jei reikia, kad būtų skaičiuojami visų paskyrimų neatvykimai. 

Skaičiuot < 0 atost. 
kompensac. 

Pažymia, jei reikia, kad būtų skaičiuojama neigiama atostogų kompensacijos 
suma. 

Skaičiuot < 1 atost. 
kompensaciją 

Pažymima, jei reikia, kad būtų skaičiuojama atostogų kompensacija, kai 
darbuotojas yra sukaupęs mažiau nei vieną darbo dieną. 

Vienetiniam paskyrimui 
skaičiuoti priskaitymus pagal 
tabelį 

Pažymima, jei reikia, kad vienetiniams paskyrimams būtų skaičiuojamos SDLA 
prastovos ir viršvalandžiai. 

Skaičiuoti Sodros įmokas tik 
iki nurodyto VDU 

Pažymima, jei reikia, kad Sodros mokesčiai būtų skaičiuojami tik iki nurodyto 
VDU.  
Pastaba: skaičiavimui įjungti taip pat reikia nurodyti vidutinį darbo užmokestį 
Minimumai SPR nustatymų formos lauke Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, 
bei  Sodros dydžiai SPR lauke Skaičiuoti įmokas iki VDU. 

Priskait. mažesni nei MMA Pažymima, jei darbuotojui priskaityta bendra pagrindinio mokėjimo suma gali 
būti mažesnė už MMA. 

Prisk. bazės skaičiavimo 
metodas 

Pasirenkamas apmokėjimo už darbo laiką skaičiavimo metodas. Galimi 
variantai:  

• Viena suma – dienos ar valandos įkainis skaičiuojamas pagal vieną 
bazės sumą; 

• Fiksuota ir kintama dalys – dienos ar valandos įkainis skaičiuojamas 

pagal pastovios ir kintamos dalių sumas; 

Prisk. bazės bazės dalies PI 
kodas 

Jei Prisk. bazės skaičiavimo metodas nustatyme nurodyta Fiksuota ir kintama 
dalys, šiuo PI kodu nurodoma ir skaičiuojama pastovioji bazės suma.  

Prisk.bazės priedo dalies PI 
kodas 

Jei Prisk. bazės skaičiavimo metodas nustatyme nurodyta Fiksuota ir kintama  
dalys, šiuo PI kodu nurodoma ir skaičiuojama kintama bazės suma. 

Skaidymo pagal dim. proc. 
dimensija 

Dimensija naudojama PI žurnale suskaičiuotų priskaitymų skaidyme. 
Skaidymo procentus galima nurodyti Bendrajame PI žurnale pasirinkus 
funkciją Skaidymo pagal dim. procentai. 

Skaičiavimų SDLA 

Skaičiuoti nežymėtus SDLA 
viršvalandžius 

Pažymima, jeigu reikia skaičiuoti SDLA tabelyje nežymimus (t.y. tabelyje 
nevykdoma funkcija Žymėti viršvalandžius) viršvalandžius. 

Skaičiuoti nežymėtas SDLA 
prastovas 

Pasirenkama kada skaičiuoti nežymėtas SDLA prastovas. Galimos reikšmės: 
Periodo pabaigoje, Mėnesio pabaigoje. 
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SDLA paskyrimo įkainį 
skaičiuoti pagal standartinį 
grafiką 

Pažymima, jei reikia, kad SDLA paskyrimų aktyvumo kodų (kur Įkainis pagal  - 
Priskaitymo bazė) įkainiai būtų skaičiuojami pagal standartinį grafiką. 
 

GPM 

Skaičiuoti GPM pagal Pasirenkamas GPM skaičiavimo būdas. Galimos reikšmės: 

• <Tuščia> - darbuotojui pritaikomas NPD bus skaičiuojamas pagal 
mokėjimo mėnesį. 

• Mokėjimo mėn. – darbuotojui pritaikomas NPD bus skaičiuojamas 
pagal darbo užmokesčio mokėjimo mėnesį. 

• Skaičiavimo mėn. – darbuotojui pritaikomas NPD bus skaičiuojamas 
pagal darbo užmokesčio skaičiavimo mėnesį. 

NPD taikyti tik einamų metų 
sumoms 

Pažymima, jei reikia, kad NPD būtų taikomas tik einamų metų sumoms. 

GPM formulėje neapvalinti 
NPD 

Pažymima, jeigu skaičiuojant GPM sumas NPD reikšmė turi būti naudojama 
nesuapvalinta (t.y. nesuapvalinta iki dviejų skaitmenų po kablelio). 

Taikyti GPM procentą pagal 
VDU koeficientą 

Pažymima, jei reikia, kad GPM būtų skaičiuojamas didesniu tarifu, jei 
darbuotojo pajamos viršija nustatytą VDU. Mėnesį, kai pajamos viršija 
nustatytą dydį, pajamų dalis iki apmokestinama mažesniu, dalis virš didesniu 
tarifais. 
Pastaba: Skaičiavimui įjungti reikia įvesti dydžius Minimumai formos lauke 
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, bei GPM dydžiai formos laukuose Proc. 
darbo santykiai virš VDU ir Skaičiuoti didesnį tarifą nuo VDU. 

Ilgalaikis PI 

Ilg. išsk. maksimali suma Pasirenkama kaip turi būti ribojamos pagal Ilgalaikius išskaitymus išskaitomos 
sumos. Galimi variantai: MMA 50 proc., Visa 50 proc., Proc. iki ir virš MMA, 
Nemažinti.  
Pastaba: Skaičiuojant po 2018.12.01 nustatymas turi būti parinktas - Proc. iki 
ir virš MMA. 

Ilg. išsk. maksimali suma 
proporcingai 

Pasirenkama kaip turi būtų ribojama pagal ilgalaikius išskaitymus išskaitomos 
sumos dydis. Nustatymas naudojamas, kuomet tam pačiam darbuotojui yra 
priskirti keli ilgalaikiai išskaitymai. Galimos reikšmės: 

• Mėnesio suma - iš darbuotojo išskaitoma bendra ilgalaikių išskaitymų 
suma negali būti didesnė negu pusė einamą mėnesį darbuotojui 
priskaitytos sumos. Išskaitomos sumos apskaičiuojamos proporcingai 
pagal darbuotojui priskaitytą sumą; 

• Likusi suma - iš darbuotojo išskaitomos sumos apskaičiuojamos 
proporcingai pagal likusias ilgalaikių išskaitymų skolos sumas; 

• Pradinė suma iki - nustatymas skirtas išimtiniams atvejams skaičiuoti; 

• Pradinė suma virš - nustatymas skirtas išimtiniams atvejams skaičiuoti. 

Ilg. išsk. išmok. nuo MMA 
NPD 

Pasirenkama ar ilgalaikio išskaitymo išmokama suma nuo MMA turi būti 
įvertinus PNPD ar ne. Galimos reikšmės: be PNPD, su PNPD. 
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Lauko pavadinimas Aprašas 

Ilg. išsk. išmok. pens. kaup. Pasirenkama ar ilgalaikio išskaitymo išmokama suma yra įvertinus pensijų 
kaupimą. Galimos reikšmės: Be savanor. kaup., Su savanor. kaup. 

Atostogų rezervas 

DK kredito sąskaitų filtras Pasirenkamas DK kredito sąskaitų filtras. Atostogų rezervo skaičiavimas. 
Skaičiavimo metu DK Bendrajame Žurnale sukuriami du dokumentai: pirmas- 
registruoto rezervo sumoms atšaukti ir antras- naujai suskaičiuoto rezervo 
sumoms. DK registruotų rezervo sumų ieškoma DK kredito sąskaitų filtras 
lauke nurodytose sąskaitose. Filtrą būtina nurodyti. Darbuotojui pakeitus 
dimensijos vertę ar rezervo sąskaitą anuliuojamos senos sumos ir visas rezervas 
registruojamas su naujomis vertėmis. 

DK sumas tikrinti nuo Nurodoma data nuo kada DK kredito sąskaitų filtras lauke nurodytose 
sąskaitose ieškoti DK registruotų rezervo sumų. 

Atost. rez. grupuoti pagal 
dimensiją 

Pasirenkama pagal kokią dimensiją turi būti sugrupuotos (apjungtos) 
paskaičiuotos atostogų rezervo sumos Bendrajame žurnale. 

Skaičiuoti naudojimą Nurodomas rezervo skaičiavimo metodas. Nustatymo žymėti nereikia, jei į DK 
4-tos klasės rezervo sąskaitą yra registruojami atostoginiai ir atostogų 
kompensacijos. 

Vidurkis 

Vidurkis pagal Pasirenkama vidurkių skaičiavimo laiko matas. Galimos reikšmės: 

• <Tuščia> – vidurkių sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas 
faktiškai dirbtas dienas; 

• Dienas – vidurkių sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas 
faktiškai dirbtas dienas; 

• Valandas – vidurkių sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas 
faktiškai dirbtas valandas. 

Pastaba: Šis parametras, pagal prioritetą pirmiausia imamas iš aktyvumo kodo 
kortelės, jei ten jis nebuvo nustatytas, tuomet imama iš paskyrimo kortelės, jei 
ir ten nebuvo nustatyta, tuomet imama iš AM nustatymų. 

Taikyti VDU koeficientą Pasirenkama ar skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį turi būti taikomas 
perskaičiavimo koeficientas, t.y. jei darbuotojui per darbo metus prieš atostogų 
pradžios mėnesį buvo nustatyta (jo sutikimu ar prašymu) skirtinga darbo 
trukmė, vidutinis vienos darbo dienos (valandos) užmokestis perskaičiuojamas 
atsižvelgiant į darbuotojui nustatytos darbo trukmės santykį su įmonės darbo 
laiko trukme. Galimos reikšmės: Ne, Taip. 
Pastaba: Šis nustatymas pagal prioritetą pirmiausia imamas iš paskyrimo 
kortelės, jeigu šioje jis nebuvo nustatytas, tuomet imamas iš AM nustatymų. 

Vidurkis iš mėn. skaičiaus Nurodomas mėnesių skaičius vidurkio skaičiavimui. Šis laukas automatu 
užpildomas reikšme – 3.  
Pastaba: šis nustatymas galioja visiems aktyvumo kodams, kurie skaičiuojami 
pagal vidurkį. Pagal prioritetą šis nustatymas pirmiausia imamas iš aktyvumo 
kodo kortelės, jeigu ten nenurodyta reikšmė, tuomet iš Atlyginimų nustatymų. 
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Vidurkis mažesnis už minim. Pažymima, jei reikia, kad netikrintų ar vidurkis yra mažesnis už minimumą, t.y. 
pažymėjus varnele lauką vidurkis galės būti mažesnis už minimumą. 

Min. vidurkio laikas pagal 
grafiką 

Pasirenkama koks grafikas turi būti naudojamas tikrinant ar apskaičiuotas 
vidurkis mažesni už minimumą (MMA dalinant iš grafiko dienų arba valandų). 
Galimos reikšmės: Darbuotojo, Standartinis. 

Vid. be einamo staž. <3 mėn. Pažymima, jei reikia, kad darbuotojams kurie nėra išdirbę 3 mėnesių, 
skaičiuojant vidurkį netrauktų einamo mėnesio sumų ir valandų, t.y. trauktų tik 
ankstesnių mėnesių apskaičiuotas sumas ir valandas. 

Vid. iš einamo jei didesnis Pažymima, jei reikia, kad vidurkį skaičiuotų pagal einamą mėnesį, jei einamo 
mėnesio vidurkis yra didesnis už  paskutinių trijų mėnesių vidurkį (t.y. 3 
paskutinių mėnesių neįtraukiant einamo). 

Vidurkis iš ankstesnio jei nėra 
pagrindinio 

Pažymima, jei reikia, kad vidurkio skaičiavimams trauktų ankstesnių mėnesių 
(kuriais yra užregistruoti pagrindiniai mokėjimai) sumas, jei vidurkio 
skaičiavimams reikalingą mėnesį dar nėra užregistruotas pagrindinis 
mokėjimas. 

Apvalinti vidurkį prieš 
konvertavimą 1 

Pažymima, jei VDU skaičiavime reikia apvalinti priskaitymų dalį. 
 

Apvalinti vidurkį prieš 
konvertavimą 2 

Pažymima, jei VDU skaičiavime reikia apvalinti premijų dalį. 

Vid. Ligos apmok. už 1 dieną 
apvalinimas 

Pažymima, jei ligos pašalpos skaičiavime reikia apvalinti VDU ir apmokamo 
procento dalį. 

 

1.9 Mokėjimas 

 
10 pav. Atlyginimų nustatymų formos skilties „Mokėjimas“ pavyzdys 

 

Lauko pavadinimas Aprašas 

Mokamą sumą apvalinti iki Įvedamas darbuotojui išmokamos sumos apvalinimo parametras. Pagal 
nutylėjimą apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio (0,01).  Jeigu sumas reikia 
apvalinti iki sveikų skaičių, tuomet šiame lauke turi būti įvedamas 1. 

Naudoti sumą Viso mokėjimui Pažymima, jei reikia, kad mokėjimų paieškos metu (funkcija Rasti mokėjimus 
mokėjimų žurnale) mokėjimų žurnalo filtrų lauke Viso mokėjimui nurodžius 
sumą, būtų traukiami mokėjimai, kurių bendra suma nebūtų didesnė už šiame 
lauke nurodytą reikšmę. 
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SEPA faile pildyti eilutės ID Pažymima, jei reikia, kad SEPA pavedimų faile būtų užpildytos eilutės ID. 
Pastaba: ID numeriai bus kuriami automatu pagal mokėjimo dokumento 
numerį, bei pridedant papildomus skaičius pabaigoje. 

SEPA faile pildyti BIC Pažymima, jei SEPA pavedimų faile reikia pildyti BIC vertes. 

SEPA faile pildyti prioritetą Pažymima, jei SEPA pavedimų faile reikia pildyti SvcLvl vertes. 

SEPA faile pildyti InitgPty.ld 
vertę 

Pažymima, jei SEPA pavedimų faile reikia pildyti InitgPty.ld vertes. 
 

 

1.10 Didžioji knyga 

 
11 pav. Atlyginimų nustatymų formos skilties „Didžioji knyga“ pavyzdys 

 

Lauko pavadinimas Aprašas 

Integruoti su BC DK Pažymima, jei reikia, kad PI žurnalo įrašų (priskaitymo/išskaitymo sumų) 
registravimo metu būtų kuriami bendrojo žurnalo įrašai. Bendrojo žurnalo 
įrašai kuriami pagal Atlyginimų modulyje įvestus DK nustatymus.  
Įrašai kuriami žurnale, kurio šablonas nurodytas Atlyginimų nustatymų lauke 
Bendr. žrn. šablonas, o paketas – Bendr. žrn. pak. Registravimas. 

Automat. bendr. žrn. 
registrav. 

Pažymima, jei reikia, kad PI žurnalo įrašų (priskaitymo/išskaitymo sumų) 
registravimo metu bendrajame žurnale sukurti įrašai būtų užregistruoti 
automatiškai į DK. Bendrajame žurnale įrašai kuriami tuo atveju, jei yra 
pažymėtas Atlyginimų nustatymų laukas Integruoti su BC DK. 

Pirminis kodas Nurodomas, žurnalo, į kurį PI žurnalo įrašų (priskaitymo/išskaitymo sumų) 
registravimo metu būtų kuriami DK įrašai, pirminis kodas. Dažniausia yra 
naudojamas bendrasis žurnalas. 

Bendr. žrn. šablonas Nurodomas bendrojo žurnalo šablono, kuriame PI žurnalo įrašų (priskaitymo/ 
išskaitymo sumų) registravimo metu būtų kuriami DK įrašai, kodas. 
Bendrajame žurnale įrašai kuriami tuo atveju, jei yra pažymėtas Atlyginimų 
nustatymų laukas Integruoti su BC DK. 
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Lauko pavadinimas Aprašas 

Bendr. žrn. pak. registravimas Nurodomas bendrojo žurnalo paketo, kuriame PI žurnalo įrašų (priskaitymo/ 
išskaitymo sumų) registravimo metu būtų kuriami DK įrašai, kodas. 
Bendrajame žurnale įrašai kuriami tuo atveju, jei yra pažymėtas Atlyginimų 
nustatymų laukas Integruoti su BC DK. 

Bendr. žrn. pak. atost. rez. Nurodomas bendrojo žurnalo paketo, kuriame atostogų rezervo skaičiavimo 
metu kuriami įrašai, kodas. 
Bendrajame žurnale įrašai kuriami tuo atveju, jei yra pažymėtas Atlyginimų 
nustatymų laukas Integruoti su BC DK. 

Bendr. žrn. bal. nauja eilutė Pažymima, jeigu reikia, kad balansavimo sumų įrašai bendrajame žurnale būtų 
kuriami naujoje eilutėje.  
Bendrajame žurnale įrašai kuriami tuo atveju, jei yra pažymėtas Atlyginimų 
nustatymų laukas Integruoti su BC DK. 

Priskait. reg. tik pagal dim. Pažymima, jei reikia, kad priskaitymo/išskaitymo sumos į DK būtų 
registruojamos pagal dimensijas, t.y. pagal Dimensijų DK sąskaitos nustatymus. 

DK sumos pagal darbuotoją Pažymima, jei reikia, kad priskaitymo/išskaitymo sumos į DK būtų 
registruojamos pagal darbuotojus t.y. darbuotojo numeriu būtų užpildomas 
bendrojo žurnalo laukas Darbo nr., kurio reikšmė perkeliama į atitinkamą DK 
įrašo lauką. 

DK įr. apraše darb. vard. pav. Pažymima, jei reikia, kad bendrajame žurnale ir užregistruotose DK įrašuose 
lauke Aprašymas būtų taip pat įvedamas darbuotojo vardas bei pavardė.  

DK sumos be PI kodo Pažymima, jei reikia, kad priskaitymo/išskaitymo sumos, registruojamos į DK, 
nebūtų skaidomos pagal PI kodus, t.y. priskaitymai/išskaitymai bus 
registruojami viena suma.  

DK PI neig. koreg. su 
tikslinimu 

Pažymima, jei reikia, kad po perskaičiavimo priskaitymų/išskaitymų neigiama 
suma į DK debetą/kreditą registruotųsi kaip neigiama suma.  
Pastaba:  įrašai DK pažymimi su tikslinimo požymiu. 

DK atostogų rez. neig. koreg. 
su tikslinimu 

Pažymima, jei reikia, kad po perskaičiavimo atostogų rezervo neigiama suma į 
DK kreditą registruotųsi kaip neigiama suma. 

Mokėjimo žrn. šablonas Nurodomas mokėjimo žurnalo šablonas, kuriame Atlyginimų modulio 
mokėjimų žurnale registruojant mokėjimus būtų sukuriami įrašai, kodas.  
Įrašai kuriami, jei Atlyginimų nustatymuose pažymėti laukai Integruoti su BC 
DK, Kurti mokėj. žrn. mokėjimus, bei lauke Mokėjimo žrn. pak. mokėjimas 
nurodytas mokėjimo žurnalo paketas. 

Mokėjimo žrn.pak. 
mokėjimas 

Nurodomas mokėjimo žurnalo paketo, kuriame Atlyginimų modulio mokėjimų 
žurnale registruojant mokėjimus būtų sukuriami įrašai, kodas.  
 Įrašai kuriami, jei Atlyginimų nustatymuose pažymėti laukai Integruoti su BC 
DK, Kurti mokėj. žrn. mokėjimus, bei lauke Mokėjimo žrn. šablonas nurodytas 
mokėjimo žurnalo šablonas 
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Kurti mokėj. žrn. mokėjimus Pažymima, jei reikia, kad Atlyginimų modulio mokėjimų žurnale registruojant 
mokėjimus, mokėjimų žurnale (nurodytame lauke Mokėjimo žrn. šablonas) 
būtų sukurti mokėjimo įrašai.  
Įrašai kuriami, jei Atlyginimų nustatymuose pažymėtas laukas Integruoti su BC 
DK, laukuose Mokėjimo žrn. šablonas ir Mokėjimo žrn.pak. mokėjimas 
nurodytas mokėjimo žurnalo šablonas ir paketas. 

Pakeisti dienos normos 
ženklą 

Pasirenkama, jei reikia, registruojant dienpinigiams pakeisti ženklą.  
Jei pažymėta, tuomet vykdant Neatvykimų funkciją Perkelti komand. sumas į 
žurnalus , DK žurnalo eilutės bus pildomos tokiu būdu: Sąskaitos Nr. - Debeto 
sąskaita, Balansavimo Sąsk. nr. – Kredito sąskaita. 
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2 VARTOTOJO NUSTATYMŲ KORTELĖ SPR 

Vartotojo nustatymų kortelėse atliekami papildomi BC vartotojų nustatymai. Šie nustatymai galioja tik 

Atlyginimų modulyje. 

Vartotojų kortelės pateikiamos vartotojų sąraše, kuriame galima atidaryti ar redaguoti esamą vartotojo 

kortelę ar sukurti naują. Vartotojų sąrašas pasiekiamas veiksmų juostoje pasirinkus: Nustatymai → Vartotojo 

nustatymai SPR. Nauja vartotojo nustatymų kortelė sukuriama veiksmų juostoje paspaudus mygtuką Naujas. 

 

12 pav.. Vartotojų sąrašo formos pavyzdys 

 
13 pav. Vartotojo nustatymų kortelės formos pavyzdys 

2.1 Bendra 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Vartotojo ID  Pasirenkamas vartotojo, kuriam kuriama Vartotojo kortelė, ID. 

Vardas, pavardė Atvaizduojamas vartotojo vardas ir pavardė. 

El. paštas Nurodomas vartotojo elektroninis paštas. 
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2.2 Teisės 

 
14 pav. Vartotojo nustatymų kortelės skilties „Teisės“ pavyzdys 

 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Leisti keisti nuo Nurodoma data, nuo kada galima keisti Atlyginimų modulio duomenis., t.y. 
iki šiame lauke nurodytos datos nebus galima atlikti tabelio įrašų, neatvykimų 
koregavimų, paskyrimų keitimų, registruoti sumas. 

Leisti keisti iki Nurodoma data, iki kada galima keisti Atlyginimų modulio duomenis, t.y. po 
šiame lauke nurodytos datos nebus galima atlikti tabelio įrašų, neatvykimų 
koregavimų, paskyrimų keitimų, registruoti sumas. 

Auto. uždaryti laikotarpį 
šiam vartotojui 

Nurodo vartotojus, kuriems Tabelio darbalapyje naudojant Uždaryti 
laikotarpį bus išvalytos individualūs Vartotojo nustatymai SPR laukai Leisti 
keisti nuo ir Leisti keiti iki ir pradės galioti bendri, visiems vartotojams 
galiojantys Atlyginimų modulio nustatymai SPR nustatymai Leisti keisti nuo 
ir Leisti keiti iki. 

Riboti informaciją pagal 
pavaldumo filtrą 

Pasirenkama ar vartotojui riboti informaciją pagal pavaldumo filtrą. Galimos 
reikšmės Taip, Ne. 

Rodyti administravimo 
įrankius 

Pažymima, jei reikia, kad vartotojas galėtų naudotis tam tikrais specifiniais 
įrankiais ar funkcionalumais, kuriais neteisingai naudojantis yra potenciali 
galimybė pakenkti duomenims, bet yra privalomi ir naudingi tam tikrose 
situacijose.  
Pastaba: Nustatymas tūrėtų visada būti išjungtas ir įjungiamas tik tol kol 
tokiais įrankiais naudojamasi.  

Vartotojų dimensijų filtrai 

Riboti informaciją pagal 
dimensijų filtrą 

Pažymima, jeigu reikia riboti vartotojui priėjimą prie duomenų pagal tam tikrą 
dimensijos vertę, pvz. tiesioginių vadovų priėjimą tik prie savo pavaldinių 
duomenų.  
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Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

1 globalinės dimensijos 
kodas 
2 globalinės dimensijos 
kodas 
Sutrumpintos dimensijos 3 
kodas 
... 
Sutrumpintos dimensijos 8 
kodas 

Nurodomos dimensijų vertės ribojamai informacijai. 

Rodyti BDAR duomenis Pasirenkama ar vartotojui rodyti ar slėpti asmeninius darbuotojo duomenis 
po darbuotojo atleidimo ar vaikui suėjus 18m. Galimos reikšmės: Ne, Taip. 

BDAR auto. Duomenų 
naikinimas 

Pasirenkama ar reikalingas automatinis darbuotojų duomenų 
nuasmeninimas (naikinimas) po darbuotojo atleidimo ar vaikui suėjus 18m. 
Galimos reikšmės: Ne,Taip. 
Pastaba: kad veiktų funkcionalumas Atlyginimų nustatymų SPR formoje, turi 
būti įvesti duomenys lauke BDAR atleidus nuasmeninti po. 

 

2.3 Darbo grafikas ir Tabelis 

 
15 pav. Vartotojo nustatymų kortelės skilties „Darbo grafikas“ ir „Tabelis“ pavyzdys 

 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Darbo grafikas 

Skaidyti pamainą pagal 
dienas 

Nurodoma kaip parodyti Skaidyti pamainą pagal dienas nustatyme įjungto 
skaidymo pamainos laiką. Galimos reikšmės: Ne, Taip. 

Siųsti grafiko imp. klaidų 
sąrašą 

Nurodoma, ar darbo grafiko importo, iš MS Excel failo metu, siųsti klaidas faile 
nurodytu adresu. 
Galimos reikšmės: Ne, Taip. 

Tabelis 

Siųsti tabelio imp. klaidų 
sąrašą 

Nurodoma, ar tabelio importo, iš MS Excel failo metu, siųsti klaidas faile 
nurodytu adresu. 
Galimos reikšmės: Ne, Taip. 
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Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Leisti keisti tabelį Pasirenkama tabelio įrašų keitimo būdas. Galimos reikšmės: 

• Viską – keitimas bus leidžiamas įprastu būdu; 

• Tik rankiniu būdu – vartotojui bus draudžiamas mygtukų Pildyti, 
Trinti naudojimas. 
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3 AKTYVUMO KODAI 

Aktyvumo kodai naudojami darbo laiko bei neatvykimų žymėjimui tabelyje. Kiekvienam aktyvumo kodui 

yra atliekami atskiri nustatymai, pagal kuriuos yra nustatoma ar darbo laikas arba neatvykimų laikas yra 

apmokamas ar neapmokamas, jei apmokamas, tai kaip. Aktyvumo kodų informacija bei nustatymai yra saugomi 

aktyvumo kodų kortelėse.  

Aktyvumo kodų kortelės pateikiamos aktyvumo kodų sąraše, kuriame galima pasirinkti atidaryti norimą 

arba sukurti naują aktyvumo kodo kortelę. Aktyvumo kodų sąrašas atidaromas veiksmų juostoje pasirinkus: 

Darbo laikas →  Nustatymai → Aktyvumo kodai. Nauja aktyvumo kodo kortelė sukuriama veiksmų juostoje 

paspaudus mygtuką Naujas. 

Pastaba: Naujos aktyvumo kodo kortelės kuriamos tik išimtiniais atvejais, kai esamų aktyvumo kodų sąraše 

nėra nė vienos tinkamos. Diegimo metu sukeliami visi reikiami aktyvumo kodai bei nustatymai. Pakeitimai 

daromi tik tuo atveju, kai netinkamai pildoma tabelio informacija ar netinkamai skaičiuojamos sumos. 

 
16 pav. Aktyvumo kodų sąrašo formos pavyzdys 
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3.1 Bendra 

 
17 pav. Aktyvumo kodo kortelės formos pavyzdys 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Kodas Įvedamas aktyvumo kodas. 

Aprašas Įvedamas aktyvumo kodo trumpas aprašymas.  

Aktyvumo tipas Pasirenkamas aktyvumo tipas. Galimos reikšmės: Darbas, Nedarbas, 
Komandiruotė, Atostogos, Nedarbingumas, Neatvykimas, Poilsis. 

Laiko darbalapių 
sumuojamos grupės kodas 

Nurodoma grupė, kurioje esančių aktyvumo kodų laikas pradedamas sumuoti 
ir rodyti atskirais stulpeliais Darbuotojų grafikų darbalapyje SPR ir Tabelio 
darbalapyje SPR. Maksimalus grupių/stulpelių skaičius yra 8. 

Rodyti grafike Pažymima, jei reikia, kad aktyvumo kodas būtų rodomas Detalaus grafiko 
pagal valandas formoje. 

Rodyti tabelio dienoje Pažymima, jei reikia, kad aktyvumo kodas būtų rodomas tabelio dienos 
formoje. Tabelio dienos formoje gali būti rodomi tik tie aktyvumo kodai, kurių 
aktyvumo tipas yra Darbas. 

Rodyti tabelyje Pažymima, jei reikia, kad aktyvumo kodas būtų rodomas tabelio darbalapyje. 

Rodyti neatvykimo įrašuose Pažymima, jei reikia, kad aktyvumo kodas būtų rodomas neatvykimų 
įrašuose. 

Stilius tabelio darbalapyje Pasirenkama kokia spalva ir stiliumi bus atvaizduojamas aktyvumo kodas 
tabelio darbalapyje. 
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Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Ne daugiau kaip dienų per 
metus 

Įrašomas dienų skaičius, kiek dienų šis aktyvumo kodas gali būti naudojamas 
per metus. 

Įtraukti į SDLA Pasirenkama ar šis aktyvumo kodas turi būti įtrauktas į suminės darbo laiko 
apskaitos laiką. Galimos reikšmės: Ne ,Taip. 
Pastaba:  pagal nutylėjimą visi aktyvumo kodai traukiami, jei aktyvumo kodas 
neturi būti traukiamas tuomet reikia parinkti reikšmę Ne. 

 

3.2 Eilutės 

 
18 pav. Aktyvumo kodo kortelės skilties „Eilutės“ pavyzdys 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Galioja nuo Įvedama aktyvumo kodo parametrų galiojimo pradžios data. Jei reikia, kad 
aktyvumo kodui nuo tam tiktos datos būtų taikomi kiti parametrai, tuomet 
kitoje eilutėje įvedami šie parametrai, nurodant datą, nuo kada parametrai 
galios. Prieš tai buvę parametrai tampa nebegaliojantys. 

Faktiškai dirbama Pažymima, jei pagal šį aktyvumo kodą vedamas laikas, kada darbuotojas 
realiai dirba. 

Papild. AK poilsio dieną Galima nurodyti papildomą poilsio dieną žymimą aktyvumo kodą. Kodas 
žymimas darbo grafike pildymo metu, jei grafiko formulės nustatyme 
nurodyta Žymėti darbą poilsio dieną. 

Žymėti neatvykimą šventinę 
dieną 

Pažymima, jei reikia, kad tabelyje, vietoj šventinės dienos aktyvumo kodo 
būtų įrašomas tuo metu taikomas šis aktyvumo kodas. 

Koeficientas Įvedamas aktyvumo kodo sumai taikomas skaičiavimo koeficientas. pvz. 
aktyvumo kodui DN bus taikomas 1,5 arba 0,5 koeficientas (priklausomai nuo 
tabelio pildymo taisyklių). 

Sodros pranešimo priež. 
kodas 

Įvedamas Sodros pranešimo 12-SD formoje, šiam aktyvumo kodui 
naudojamos priežasties kodas. 

Skaičiuoti pagal Pasirenkamas pagal šį aktyvumo kodą skaičiuojamų sumų skaičiavimo būdas. 
Galimos reikšmės: 

• Tabelį – sumos skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas šio aktyvumo 
kodo reikšmes; 

• Neatvykimą – sumos skaičiuojamos pagal darbuotojo neatvykimo 
įrašuose nurodytas šio aktyvumo kodo reikšmes. 
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Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

PI kodas Nurodomas aktyvumo kodui priskiriamas PI kodas. Pagal aktyvumo kodą 
apskaičiuotos sumos bus registruojamos su šiame lauke nurodytu PI kodu. Šis 
kodas reikalingas atskirti darbuotojo priskaitomoms/išskaitomoms sumoms, 
kurios pagal PI nustatymus, gali būti registruojamos į skirtingas DK sąskaitas. 

Įkainis pagal Nurodomas metodas laiko įkainiui suskaičiuoti. Galimi skaičiavimo metodai: 

• Priskaitymo bazę – pagal paskyrimo kortelėje nurodytą paskyrimo 
bazę; 

• Visus priskaitymus – pagal visus einamojo mėnesio darbuotojo 
priskaitymus; 

• Minimumą – pagal valstybės nustatytą minimalų valandos atlygį; 

• Vidurkį – pagal vidurkį.  
Pastaba: Mėnesių skaičius vidurkio skaičiavimui nurodomas lauke 
Vidurkis iš mėn. skaičiaus. Jeigu šiame lauke nebus nurodytas mėn. 
skaičius, nustatymas bus imamas iš Atlyginimu nustatymų, skilties 
Skaičiavimai, lauko Vidurkis iš mėn. skaičiaus. 

• Bazę ir pried. – pagal paskyrimo kortelėje nurodytą priskaitymo bazę 
ir priedus.  Bazės ir priedų suma dalinama iš standartinio grafiko viso 
mėnesio laiko.  

• Priskaitymo bazę stan. g. – pagal paskyrimo kortelėje nurodytą 
priskaitymo bazę. Bazė dalinama iš standartinio grafiko viso mėnesio 
laiko. 

Vidurkis iš mėn. skaičiaus Nurodomas mėnesių skaičius vidurkio skaičiavimui. 
Pastaba: lauko reikšmė naudojama, jei aktyvumo kodo kortelės lauke Įkainis 
pagal parenkama reikšmė Vidurkį. Jeigu šiame lauke nebus nurodytas mėn. 
skaičius, nustatymas bus imamas iš Atlyginimu nustatymų, skilties 
Skaičiavimai, lauko Vidurkis iš mėn. skaičiaus. 

Skaičiavimo formulė Pasirenkama aktyvumo kodo sumos skaičiavimams naudojama funkcija.  
Pastaba: Jeigu su šiuo aktyvumo kodu sumos neturi būti skaičiuojamos 
parenkama reikšmė  - [NESKAICIUOTI]. 

PI sumos pagal Pasirenkamas PI sumų skaičiavimo laiko matas. Galimos reikšmės: 

• <Tuščia> – PI sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas 
faktiškai dirbtas dienas; 

• Dienas – PI sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas 
faktiškai dirbtas dienas; 

• Valandas – PI sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas 
faktiškai išdirbtas valandas. 

Šis parametras, pagal prioritetą pirmiausia imamas iš aktyvumo kodo 
kortelės, jei ten jis nebuvo nustatytas, tuomet imama iš paskyrimo kortelės, 
jei ir ten nebuvo nustatyta, tuomet imama iš Atlyginimų nustatymų. 
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Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Vidurkis pagal Pasirenkama vidurkių skaičiavimo laiko matas. Galimos reikšmės: 

• <Tuščia> – vidurkių sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje 
nurodytas faktiškai dirbtas dienas; 

• Dienas – vidurkių sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas 
faktiškai dirbtas dienas; 

• Valandas – vidurkių sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje 
nurodytas faktiškai išdirbtas valandas. 

Šis parametras, pagal prioritetą pirmiausia imamas iš aktyvumo kodo 
kortelės, jei ten jis nebuvo nustatytas, tuomet imama iš paskyrimo kortelės, 
jei ir ten nebuvo nustatyta, tuomet imama iš Atlyginimų nustatymų. 

Įtraukti į vidurkio 
skaičiavimą 

Pažymima, jei reikia, šiuo aktyvumo kodu pažymėtas neatvykimo, SDLA 
skirtumų laikas būtų traukiamas į vidurkio skaičiavimą. 

Pašalinti iš vidurkio laiko Nurodoma ar apmokėjimo už darbą aktyvumo kodo laikas turi būti 
neįtrauktas į VDU skaičiavimą. Pasirinkus Taip. AK įkain. laikas netraukiamas 
tik į Skaičiuoti pagal-Tabelį aktyvumo kodų įkainio VDU skaičiavimą (pav. 
mamadienis). Galimos reikšmės: Ne, Taip, Taip. AK įkain.. 

Tinkamas SDLA 
viršvalandžių paskirstymui 

Nurodama aktyvumo kodai kurių dienomis gali būti paskirstyti viršvalandžiai 
naudojant Tabelio darbalapyje SPR esančią funkciją Žymėti viršvalandžius. 
Tai yra viršvalandžiai bus paskirstyti tik ant tų dienų, kuriose bus įvestas 
aktyvumo kodas su įjungtu šiuo nustatymu. 

Neatvyk. laikas pag. graf. 
mėn. 

Pasirenkama pagal kurį darbo grafiką bus skaičiuojamas darbuotojo 
neatvykimų laikas mėnesiniam apmokėjimo tipui. Galimos reikšmės:  

• <Tuščia> – Skaičiuojant bus naudojamas darbuotojo paskyrime 
nurodytas darbo grafikas; 

• Darbuotojo – Skaičiuojant bus naudojamas darbuotojo paskyrime 
nurodytas darbo grafikas; 

• Standartinis – Skaičiuojant bus naudojamas Atlyginimų nustatymų 
lauke Standartinis 5 d.d. grafikas nurodytas darbo grafikas. Jei 
darbuotojui buvo nurodytas darbo grafikas, kuriam nustatyta 
reikšmė lauke Darbo savaitė yra S 6 d. d., tuomet skaičiuojant bus 
naudojamas Atlyginimų nustatymų lauke Standartinis 6 d.d. grafikas 
nurodytas darbo grafikas. 

Šis parametras, pagal prioritetą pirmiausia imamas iš aktyvumo kodo 
kortelės, jei ten jis nebuvo nustatytas, tuomet imama iš paskyrimo kortelės, 
jei ir ten nebuvo nustatyta, tuomet imama iš Atlyginimų nustatymų.  
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Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Neatvyk. laikas pag. graf. 
val. 

Pasirenkama pagal kurį darbo grafiką bus skaičiuojamas darbuotojo 
neatvykimų laikas valandiniam apmokėjimo tipui. Galimos reikšmės:  

• <Tuščia> – Skaičiuojant bus naudojamas darbuotojo paskyrime 
nurodytas darbo grafikas; 

• Darbuotojo – Skaičiuojant bus naudojamas darbuotojo paskyrime 
nurodytas darbo grafikas; 

• Standartinis – Skaičiuojant bus naudojamas Atlyginimų nustatymų 
lauke Standartinis 5 d.d. grafikas nurodytas darbo grafikas. Jei 
darbuotojui buvo nurodytas darbo grafikas, kuriam nustatyta 
reikšmė lauke Darbo savaitė yra S 6 d. d., tuomet skaičiuojant bus 
naudojamas Atlyginimų nustatymų lauke Standartinis 6 d.d. grafikas 
nurodytas darbo grafikas. 

Šis parametras, pagal prioritetą pirmiausia imamas iš aktyvumo kodo 
kortelės, jei ten jis nebuvo nustatytas, tuomet imama iš paskyrimo kortelės, 
jei ir ten nebuvo nustatyta, tuomet imama iš Atlyginimų nustatymų. 

Neatvyk. laikas val. per 
dieną 

Nurodomas fiksuotas neatvykimo valandų skaičių per dieną. 
 

PI kodas sumos dalis iki 1 Pasirenkamas PI kodas su kuriuo turi būti skaičiuojama sumos dalis iki 
taikomo skaičiavimo koeficiento 1 dalies.  

 

3.3 Ataskaitos ir eksportai  

 
19 pav. Aktyvumo kodo kortelės skilties „Ataskaitos ir eksportai“ pavyzdys 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Prioritetas grafiko eksporte Nurodomas kokiu eiliškumu šis aktyvumo kodas turi būti spausdinamas grafiko 
eksporte. 
Pastaba: kai keli aktyvumo kodai turi tą patį prioritetą, rikiuojama pagal 
abėcėlę. 

Aprašas NP-SD kitai 
priežasčiai 

Nurodomas aktyvumo kodo aprašas rodomas NP-SD ataskaitoje. 

Tabelis  

Spausdinti tabelio eilutėje Pasirenkama tabelio eilutė, kurioje aktyvumo kodo reikšmės turi būti 
atvaizduojamos. Reikšmė naudojama spausdinant tabelio ataskaitą. 

Nerodyti tabelio atask. Pažymima, jei reikia, kad aktyvumo kodas nebūtų rodomas tabelio ataskaitoje. 
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Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Rodyti neatvykimus į darbą 
tab. atask. 

Pasirenkama ar tabelio ataskaitos stulpelyje Neatvykimai į darbą turi būti 
rodomas laikas. 
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4 PI (PRISKAITYMŲ IŠKSKAITYMŲ) KODAI 

PI kodai naudojami priskaitytų bei išskaitytų sumų žymėjimui. Kiekvienam PI kodui yra atliekami atskiri 

nustatymai, pagal kuriuos yra nustatoma kokie mokesčiai yra atskaičiuojami bei kaip suma įtakoja vidurkio 

skaičiavimą. PI kodų informacija bei nustatymai yra saugomi aktyvumo kodų kortelėse.  

PI kodų kortelės pateikiamos PI kodų sąraše, kuriame galima pasirinkti atidaryti norimą arba sukurti naują 

PI kodo kortelę. PI kodų sąrašas atidaromas veiksmų juostoje pasirinkus: Skaičiavimai à Nustatymai à PI kodai. 

Nauja PI kodo kortelė  sukuriama veiksmų srityje paspaudus mygtuką Naujas. 

Pastaba: Naujos PI kodo kortelės kuriamos tik išimtiniais atvejais, kai esamų PI kodų sąraše nėra nė vienos 

tinkamos. Diegimo metu sukeliami visi reikiami PI kodai bei nustatymai. Pakeitimai daromi tik tuo atveju, kai 

netinkamai pildoma tabelio informacija ar netinkamai skaičiuojamos sumos. 

 
20 pav. PI kodų sąrašo formos pavyzdys 
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4.1 Bendra 

 
21 pav. PI kodo kortelės skilties „Bendra“ pavyzdys 

 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Kodas Įvedamas PI kodas. 

Aprašas Įvedamas PI kodo trumpas aprašymas. 

Aprašas (EN) Įvedamas PI kodo trumpas aprašymas anglų kalba. 

PI tipas Pasirenkamas PI tipas. Galimos reikšmės: Avansas, Priskaitymas, Išskaitymas, 
Prisk. įmonė, Išskait. įmonė, Natūra. 

Pajamos natūra Pasirenkama ar PI kodas yra pajamos natūra. Galimos reikšmės: Ne, Taip.  
Pasirinkus požymį Taip, renkant deklaracijos sumų įrašus natūrai bus sukurtas 
atskiras įrašas su užpildyta GPM mokesčio suma. Priskaitymas naudojamas 
apmokestinamai dovanos natūra daliai deklaruoti. 

Dienpinigiai Pasirenkama ar PI kodas yra dienpinigiai .Galimos reikšmės: Ne, Taip.  

Registruoti į DK pagal Pasirenkama pagal kuriuos nustatymus bus registruojamos sumos į DK. Galimos 
reikšmės: 

• <Tuščia> – sumos į DK bus registruojamos pagal darbuotojo arba 
dimensijų registravimo nustatymus, priklausomai, nuo to kur bus įvesti 
nustatymai; 

• Darbuot. Reg. Nust. – sumos į DK bus registruojamos pagal darbuotojo 
registravimo nustatymus; 

• Dimens. Reg nust. – sumos į DK bus registruojamos pagal dimensijų 
registravimo nustatymus. 
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Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

DK įrašo aprašas iš Nurodoma kuris aprašas turi būti užpildytas kuriant Didžiosios knygos įrašą. 
Aprašas gali skirtis kai pakeičiamas susijusiame įraše (pav. Sumų žurnalo eilutėje). 
Galimos reikšmės: PI įrašo, PI kodo. 

Įtaka vidurkiui Pasirenkama premijos PI kodo įtaka vidutiniam darbo užmokesčio skaičiavimui, 
t.y. jeigu PI kodas yra metinės ar ketvirtinės premijos kodas, pasirenkama 
atitinkama reikšmė.  Priskaitymas, Ketvirtinė premija, Metinė premija. 
Pastaba: pasirinkus reikšmę Priskaitymas, apskaičiuotos sumos bus traukiamos į 
VDU skaičiavimus kaip paprastas priskaitymas. 
Laukas privalo būti užpildytas norint, kad premijos būtų atitinkamai traukiamos į 
vidurkio skaičiavimą. 

BC Pajamų rūšies kodas Įvedamas pajamų rūšies kodas, kuris turi būti nurodomas sumai su šiuo PI kodu.  
Reikšmė šiame lauke nurodoma, jei lauke PI tipas nurodyta Priskaitymas. 

Pajamų klasė Įvedama pajamų klasė, kuri turi būti nurodoma sumai su šiuo PI kodu.  
Reikšmė šiame lauke nurodoma , jei lauke PI tipas nurodyta Priskaitymas. 

Skaičiavimo formulė Nurodomas skaičiavimo metodas. 

PI kodas 2 Jei reikia nurodomas papildomas PI kodas. 

 

4.2 PI kodo pogrupis SPR 

 
22 pav. PI kodo kortelės skilties „PI kodo pogrupis SPR“ pavyzdys 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Galioja nuo Įvedama PI kodo parametrų galiojimo pradžios data. Jei reikia, kad PI kodui nuo 
tam tiktos datos būtų taikomi kiti parametrai, tuomet kitoje eilutėje įvedami šie 
parametrai, nurodant datą, nuo kada parametrai galios. Prieš tai buvę 
parametrai tampa nebegaliojantys. 

GPMui Pasirenkamas GPM mokesčio skaičiavimo metodas. 

Sodrai Pasirenkamas Sodros mokesčio skaičiavimo metodas. 
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Vidurkiui Pasirenkama apskaičiuotos sumos įtaka vidurkiui. Galimos reikšmės: 

• VISI – su PI kodu apskaičiuota suma bus traukiama į vidurkio 
skaičiavimą; 

• NE AK IK – su PI kodu apskaičiuota suma nebus traukiama į aktyvumo 
kodo įkainio skaičiavimą, kuomet aktyvumo kodas skaičiuojamas pagal 
einamo mėnesio visus priskaitymus, t.y. aktyvumo kodo kortelės, lauke 
Įkainis pagal, parinkta reikšmė Visus priskaitymus. 

Pastaba: su šiuo nustatymu sumos būtų traukiamos į VDU iš 3 mėnesių 
skaičiavimus. 

Vykd. Raštams Nurodoma kaip PI kodo suma turi įtakoti Vykdomųjų raštų skaičiavimą. Galimos 
reikšmės: 

• <Tuščia>- neįtakoja; 

• VISI- įtakoja visų vykdomųjų raštų skaičiavimą; 

• Alimentai- įtakoja alimentų vykdomųjų raštų skaičiavimą. 

Dienos trukmė pagal 
grafiką 

Valandos vidutiniam darbo užmokesčiui paversti į dienos naudojama darbo 
dienos trukmė valandomis. Šiame lauke galima nurodyti kurio grafiko 
(darbuotojo ar standartinio) dienos trukmė turi būti naudojama. Galimos 
reikšmės: Darbuotojo, Standartinis. 

PI sumos pagal Pasirenkamas PI sumų skaičiavimo laiko matas. Galimos reikšmės: 

• <Tuščia> – PI sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas 
faktiškai dirbtas dienas; 

• Dienas – PI sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas faktiškai 
dirbtas dienas; 

• Valandas – PI sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas 
faktiškai išdirbtas valandas. 

Šis parametras, pagal prioritetą pirmiausia imamas iš PI kortelės, jei ten jis 
nebuvo nustatytas, tuomet imama iš paskyrimo kortelės, jei ir ten nebuvo 
nustatyta, tuomet imama iš Atlyginimų nustatymų. 

Vidurkis pagal Pasirenkama vidurkių skaičiavimo laiko matas. Galimos reikšmės: 

• <Tuščia> – vidurkių sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas 
faktiškai dirbtas dienas; 

• Dienas – vidurkių sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas 
faktiškai dirbtas dienas; 

• Valandas – vidurkių sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas 
faktiškai išdirbtas valandas. 

Šis parametras, pagal prioritetą pirmiausia imamas iš PI kortelės, jei ten jis 
nebuvo nustatytas, tuomet imama iš paskyrimo kortelės, jei ir ten nebuvo 
nustatyta, tuomet imama iš Atlyginimų nustatymų. 

Apvalinti iki Įvedamas apvalinimo parametras. Pagal nutylėjimą apvalinama iki dviejų skaičių 
po kablelio (0,01) 

PI reg. grupės kodas Pasirenkamas PI kodo registravimo grupės kodas.  
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4.3 Ataskaitos 

 
23 pav. PI kodo kortelės skilties „Ataskaitos“ pavyzdys 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Ataskaitos grupės 1 kodas 
 

Nurodomas PI grupės kodas, kuriai priklauso PI kodas. Šios grupės naudojamos, 
kai reikia PI kodus apjungti į stambesnes priskaitymų/išskaitymų grupes, pvz., jos 
gali būti apjungiamos spausdinant atlyginimų žiniaraštį. Grupių sąrašas gali būti 
laisvai papildomas. 

Ataskaitos grupės 2 kodas 
Ataskaitos grupės 3 kodas 

Sisteminiai laukai naudojami diegėjo. 

PI įrašo tipas Nurodoma ar Atsiskaitymo lapelio ataskaitoje aprašas turi būti papildytas 
skaičiavimų koeficientu. 
Galimas reikšmės: Standartas, Rodyti koeficientą. 

Atsisk. lapelyje atvaizduoti Pasirenkamas sumos, su šiuo PI kodu atvaizdavimas atsiskaitymo lapelyje. 
Galimos reikšmės: 

• <Tuščia>, Pagal PI tipą – sumos lapelyje bus atvaizduojamos pagal PI tipą; 

• Mokėjimas – sumos lapelyje bus atvaizduojamos kaip išmokėtos bei 
nebus traukiamos prie priskaitytų/išskaitytų sumų. 

Atsisk. lap. skaid. pagal dim. Pažymima, jei norima sumas su šiuo PI kodu skaidyti pagal dimensiją. Dimensija 
nurodoma Atlyginimų nustatymų (skilties Ataskaitos) lauke Atsisk. lap. skaid. 
pagal dim. 
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5 VALSTYBĖS TAIKOMŲ MINIMUMŲ, MOKESČIŲ NUSTATYMAS 

5.1 Minimumai 

Minimumų formoje įvedami valstybės taikomi minimalūs dydžiai. Šie dydžiai yra patvirtinti Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakyme „Dėl XXXX metais taikomo minimaliojo darbo 

užmokesčio“   

Nurodžius galiojimo datą, šiuos dydžius galima keisti. Forma atidaroma veiksmų juostoje pasirinkus 

Skaičiavimai → Nustatymai → Minimumai. 

 
24 pav. Minimumų sąrašo formos pavyzdys 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Galioja nuo Įvedama dydžių galiojimo pradžios data. Prieš tai eilutėje įvesti dydžiai nustoja 
galioti nuo kitoje eilutėje esančios datos. Vienu laiko periodu gali galioti tik 
vienoje eilutėje įvesti dydžiai. 

Minimali mėnesinė alga Įvedamas minimalios mėnesinės algos dydis. 

Minimalus valandinis atlygis Įvedamas minimalaus valandinio atlygio dydis. 

 

5.2 Laiko normos 

Laiko normų formoje įvedami valstybės taikomi laiko normų dydžiai. Šie dydžiai yra patvirtinti Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakyme „Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir 

vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių XXXX metais patvirtinimo“.  

Nurodžius galiojimo datą, šiuos dydžius galima keisti. Forma atidaroma veiksmų juostoje pasirinkus Darbo 

Laikas → Nustatymai → Laiko normos. 
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25 pav. Laiko normos sąrašo formos pavyzdys 

 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Galioja nuo Įvedama dydžių galiojimo pradžios data. Prieš tai eilutėje įvesti dydžiai nustoja 
galioti nuo kitoje eilutėje esančios datos. Vienu laiko periodu gali galioti tik 
vienoje eilutėje įvesti dydžiai. 

Mėnesio dienų skaič. 5d. 
sav. 

Įvedamas metinis vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius, esant penkių darbo 
dienų savaitei. 

Mėnesio valandų skaič. 5d. 
sav. 

Įvedamas metinis vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius, esant penkių 
darbo dienų savaitei. 

Metų darbo dienų sk. 5d. 
sav. 

Įvedamas metinis darbo dienų koeficientas, esant penkių darbo dienų savaitei. 

Mėnesio dienų skaič. 6d. 
sav. 

Įvedamas metinis vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius, esant šešių darbo 
dienų savaitei. 

Mėnesio valandų skaič. 6d. 
sav. 

Įvedamas metinis vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius, esant šešių darbo 
dienų savaitei. 

Metų darbo dienų sk. 6d. 
sav. 

Įvedamas metinis darbo dienų koeficientas, esant šešių darbo dienų savaitei. 
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5.3 Sodros dydžiai 

Šioje lentelėje nurodomi valstybinio socialinio draudimo (Sodros) taikomi įmokų bei garantinio fondo įmokų 

tarifai. Nurodžius galiojimo datą, šiuos dydžius galima keisti. Forma atidaroma veiksmų juostoje pasirinkus 

Skaičiavimai → Nustatymai → Sodros dydžiai. 

26 pav. Sodros dydžiai sąrašo formos pavyzdys 

 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Galioja nuo Įvedama dydžių galiojimo pradžios data. Prieš tai eilutėje įvesti dydžiai nustoja 
galioti nuo kitoje eilutėje esančios datos. Vienu laiko periodu gali galioti tik 
vienoje eilutėje įvesti dydžiai. 

Darbuot. - PSD Įvedamas darbuotojų (apdraustųjų) privalomojo sveikatos draudimo įmokos 
tarifas. 

Darbuot. - VSD Įvedamas darbuotojų (apdraustųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokos 
tarifas. 

Darbuot. – pens.  kaup. 
maksimalus 

Įvedamas 2 pensijos pakopos kaupimo procentas. 
Pastaba: Taikoma darbuotojams kurie tapo pensijos kaupimo dalyviais iki 
2018.12.31 

Darbuot. – pens.  kaup. 
didėjantis 

Įvedamas 2 pensijos pakopos kaupimo procentas. 
Pastaba: Taikoma darbuotojams kurie tapo pensijos kaupimo dalyviais iki 
2019.01.01. 

Įmonė – VSD neterminuota 
darbo sutartis  

Įvedamas įmonės (draudėjo) valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifas 
neterminuotoms darbo sutartims. 

Įmonė – VSD terminuota 
darbo sutartis 

Įvedamas įmonės (draudėjo) valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifas 
terminuotoms darbo sutartims.  

Įmonė – VSD valdybos 
nariams 

Įvedamas įmonės (draudėjo) valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifas 
valdybos nariams. 

Įmonė – VSD D viza 
neterminuota darbo 
sutartis 

Įvedamas įmonės (draudėjo) valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifas 
neterminuotai darbo sutarčiai, kai darbuotojas yra ne rezidentas, t.y darbuotojo 
kortelėje pažymėtas laukas D viza. 

Įmonė – VSD D viza 
terminuota darbo sutartis 

Įvedamas įmonės (draudėjo) valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifas 
terminuotai darbo sutarčiai, kai darbuotojas yra ne rezidentas, t.y darbuotojo 
kortelėje pažymėtas laukas D viza. 
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Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Įmonė – Garantinis fondas Įvedamas įmonės mokamo garantinio fondo įmokos tarifas. 

Įmonė – Ilgalaikio darbo 
išmokų fondas 

Įvedamas įmonės mokamo ilgalaikio darbo išmokų fondo tarifas. 

Įmonė – Ligos pašalpa proc. Įvedamas darbdavio mokamos ligos pašalpos tarifas nuo vidutinio darbuotojo 
atlyginimo.  

Autorin. darb. su darbo 
sant. – mokesčių bazės 
proc. 

Įvedamas darbuotojų turinčių darbo santykių mokesčių bazės procentas. 
 

Autorin. darb. be darbo 
sant. – mokesčių bazės 
proc. 

Įvedamas darbuotojų neturinčių darbo santykių mokesčių bazės procentas. 
 

Autorin. Darb. - PSD Įvedamas darbuotojų (apdraustųjų) autorinio atlygio privalomojo sveikatos 
draudimo įmokos tarifas.  

Autorin. Darb. - VSD Įvedamas darbuotojų (apdraustųjų) autorinio atlygio valstybinio socialinio 
draudimo įmokos tarifas.  

Autorin. Įmon. - VSD Įvedamas įmonės (draudėjo) valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifas 
autoriniam atlygiui.  

Skaičiuoti įmokas iki VDU Nurodomas VDU skaičius. Laukas naudojamas, jeigu yra įgungtas Sodros 
mokesčių skaičiavimas tik iki nurodyto VDU, t.y. taip pat nurodytas vidutinis DU 
Minimumų formoje lauke Vidutinis darbo užmokestis, bei Atlyginimų 
nustatymų formoje, pažymėtas laukas Skaičiuoti Sodros įmokas tik iki nurodyto 
VDU.  

 

5.4 GPM dydžiai 

Šioje lentelėje nurodomi gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pagrindiniai dydžiai. Nurodžius galiojimo datą, 

šiuos dydžius galima keisti. Forma atidaroma veiksmų juostoje pasirinkus Skaičiavimai → Nustatymai → GPM 

dydžiai. 

 
27 pav. GPM dydžių sąrašo formos pavyzdys 
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Laukio pavadinimas Paaiškinimas 

Galioja nuo Įvedama dydžių galiojimo pradžios data. Prieš tai eilutėje įvesti dydžiai nustoja 
galioti nuo kitoje eilutėje esančios datos. Vienu laiko periodu gali galioti tik 
vienoje eilutėje įvesti dydžiai. 

Proc. darbo santykiai Įvedamas su darbo santykiais susijusių pajamų GPM mokesčio tarifas. 

Proc. darbo santykiai virš 
VDU 

Įvedamas su darbo santykiais susijusių pajamų GPM mokesčio tarifas, jei 
darbuotojui mokestis skaičiuojamas didesniu tarifu (kai darbuotojo pajamos 
viršija nustatytą VDU skaičių). 
Pastaba: skaičiavimui įjungti taip pat būtina įvesti dydžius Minimumai formos 
lauke Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, GPM dydžiai formos lauke 
Skaičiuoti didesnį tarifą nuo VDU, bei pažymėti Atlyginimų nustatymų lauką 
Taikyti GPM procentą pagal VDU koeficientą. 

Proc. liga Įvedamas nedarbingumo pašalpos GPM mokesčio tarifas. 

Proc. autorinis atl. su darbo 
santykiais 

Įvedamas su darbo santykiais susijusių autorinių pajamų GPM mokesčio tarifas. 
 

Proc. autorinis atl. be 
darbo santykių 

Įvedamas su darbo santykiais nesusijusių autorinių pajamų GPM mokesčio 
tarifas. 

Proc. nuoma Įvedamas darbuotojų (apdraustųjų) pajamų, gautų iš nuomos, GPM tarifas.  

Skaičiuoti didesnį tarifą 
nuo VDU 

Įvedamas vidutinių darbo užmokesčių skaičius, kurį pasiekus skaičiuojamas 
didesnis GPM tarifas. 

NPD pagrind. koef. 1 (470) 
NPD pagrind. koef. 2 (0,2) 
NPD pagrind. koef. 3 (800) 

Įvedami kintamo NPD apskaičiavimui naudojami koeficientai. 
Kintamas NPD dydis apskaičiuojamas pagal formulę:  
NPD = <NPD pagrind. koef. 1> – < NPD pagrind. koef. 2> * (<priskaityta suma> - 
<NPD pagrind. koef. 3>) 

Proc. darbo sant. tar. 2 Galima nurodyti antrą GPM tarifą, jei toks skaičiavimas yra naudojamas. 

NPD žemės ūkio 
darbuotojams 

Įvedama taikomo NPD suma žemės ūkio darbuotojams. 

NPD 0-25% darbingumas Įvedama taikomo NPD suma darbuotojams, kurių darbingumas yra 0-25%.  

NPD 30-55% darbingumas Įvedama taikomo NPD suma darbuotojams, kurių darbingumas yra 30-55%.  

PNPD už pirmą vaiką Įvedamas taikomo PNPD suma už pirmą vaiką darbuotojams, auginantiems 
vaikus 

PNPD už antrą ir pask. 
vaiką 

Įvedamas taikomo PNPD suma už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką 
darbuotojams, auginantiems vaikus.  
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6 REGISTRAVIMO NUSTATYMAI 

6.1 Darbuotojo registravimo grupės 

Darbuotojų registravimo grupių sąraše įvedamos įmonėje naudojamos darbuotojų registravimo grupės, 

pagal kurias darbuotojus galima suskirstyti į grupes (Pvz., skyriai, padaliniai), kurių sumos būtų registruojamos 

į atitinkamas atskiras DK sąnaudų sąskaitas. DK sąskaitos yra nustatomos Dimensijų DK sąskaitos nustatymų 

arba Darbuotojų DK sąskaitos nustatymų formoje. 

Darbuotojų registravimo grupių sąrašas atidaromas veiksmų juostoje pasirinkus Personalas →  Nustatymai 

→  Darbuotojo registravimo grupės. Nauja darbuotojo registravimo grupė sukuriama veiksmų juostoje 

paspaudus mygtuką Naujas. 

 
28 pav. Darbuotojo registravimo grupių sąrašo formos pavyzdys 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Kodas Įvedamas registravimo grupės kodas. 

Aprašas Įvedamas trumpas darbuotojo registravimo grupės aprašymas. 

 

6.2 PI reg. grupių sąrašas 

PI registravimo grupių sąraše įvedamos įmonėje naudojamos priskaitymų/išskaitymų registravimo grupės, 

pagal kurias priskaitytas arba išskaitytas sumas galima suskirstyti į grupes, kurių sumos būtų registruojamos į 

atitinkamas atskiras DK sąnaudų sąskaitas. DK sąskaitos yra nustatomos Dimensijų DK sąskaitos nustatymų arba 

Darbuotojų DK sąskaitos nustatymų formoje. 

PI registravimo grupių sąrašas atidaromas pasirinkus Skaičiavimai → Nustatymai → PI registravimo grupės 
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29 pav. PI registravimo grupių sąrašo formos pavyzdys 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Kodas Įvedamas registravimo grupės kodas. 

Aprašas Įvedamas trumpas PI registravimo grupės aprašymas. 

 

6.3 Darbuotojų DK sąskaitos nustatymai 

Sąskaitų, į kurias bus registruojamos sumos, nustatymai yra atliekami Darbuotojo DK sąskaitos nustatymų 

formoje. Forma atidaroma veiksmų juostoje pasirinkus Skaičiavimai → Nustatymai → Darbuotojų DK sąskaitos 

nustatymai. Jei reikia, kad sumos į DK būtų registruojamos priklausomai nuo dimensijų verčių, tuomet 

nustatymai turi būti atliekami Dimensijų DK sąskaitos nustatymų formoje. 

Darbuotojo sumų registravimo nustatymų formoje sąskaitos nustatomos darbuotojo bei PI registravimo 

grupių kombinacijoms, kurios negali kartotis. Kiekvienai kombinacijai turi būti įvestos debeto (sąskaita, į kurią 

registruojamas padidėjimas) bei kredito sąskaitos (sąskaita, į kurią registruojamas sumažėjimas). 

Šie nustatymai naudojami registruojant apskaičiuotas darbuotojų sumas bendrajame arba darbuotojų PI 

žurnale. 
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30 pav. Darbuotojų DK sąskaitos nustatymų sąrašo formos pavyzdys 

Lauko pavadinimas Aprašas 

Darbuotojo reg. grupės 
kodas 

Nurodomas darbuotojo registravimo grupės kodas. 
Šiame lauke bei lauke PI reg. grupės kodas įvestų reikšmių kombinacija turi būti 
unikali. 

PI reg. grupės kodas Nurodomas PI registravimo grupės kodas. 
Šiame lauke bei lauke Darbuotojo reg. grupės kodas įvestų reikšmių kombinacija 
turi būti unikali. 

Debeto sąskaitos tipas Pasirenkamas sąskaitos, į kurią bus registruojamas priskaitymo/išskaitymo 
sumos debetas, tipas. Galimos reikšmės: DK sąskaita, Pirkėjas, Tiekėjas, Banko 
sąsk., Ilgalaikis turtas, Vid. įm. partneris. 
Dažniausia naudojami tipai: 

• DK sąskaita – sumos turi registruotis tiesiogiai į didžiąją knygą; 

• Tiekėjas – sumos turi registruotis į tiekėjo kortelę bei didžiąją knygą 
(tiekėjo registravimo grupių nustatymai). 

Debeto sąskaitos numeris Nurodomas debeto sąskaitos numeris. Šiame lauke įvedamos sąskaitos tipas yra 
pasirenkamas lauke Debeto sąskaitos tipas. 

Kredito sąskaitos tipas Pasirenkamas sąskaitos, į kurią bus registruojamas priskaitymo/išskaitymo 
sumos kreditas, tipas. Galimos reikšmės: DK sąskaita, Pirkėjas, Tiekėjas, Banko 
sąsk., Ilgalaikis turtas, Vid. įm. partneris. 
Dažniausia naudojami tipai: 

• DK sąskaita – sumos turi registruotis tiesiogiai į didžiąją knygą; 

• Tiekėjas – sumos turi registruotis į tiekėjo kortelę bei didžiąją knygą 
(tiekėjo registravimo grupių nustatymai). 
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Lauko pavadinimas Aprašas 

Kredito sąskaitos Nr. Nurodomas kredito sąskaitos numeris. Šiame lauke įvedamos sąskaitos tipas yra 
pasirenkamas lauke Kredito sąskaitos tipas. 

Būsim. laik. Debeto sąsk. 
tipas 

Pasirenkamas sąskaitos, į kurią bus registruojamas ateinančių laikotarpių 
priskaitymo/išskaitymo sumos debetas, tipas. Galimos reikšmės: DK sąskaita, 
Pirkėjas, Tiekėjas, Banko sąsk., Ilgalaikis turtas, Vid. įm. partneris. 

Būsim. laik. Debeto sąsk. 
Nr. 

Nurodomas ateinančių laikotarpių debeto sąskaitos numeris. Šiame lauke 
įvedamos sąskaitos tipas yra pasirenkamas lauke Būsim. laik. Debeto sąsk. tipas. 
Jei atliekant skaičiavimus buvo paskaičiuotos sumos už ateinančius laikotarpius 
(pvz., skaičiuojant atostoginius už atostogas, kurios apima kelis mėnesius), jos 
debetas bus užregistruojamas į šiame lauke nurodytą sąskaitą. Tuo pačiu bus 
sukuriamas dar vienas įrašas, kuriuo ta pati suma bus užregistruojama į einamąją 
sąskaitą, nurodant registravimo pabaigos datą mėnesio, už kurį buvo 
paskaičiuota suma, arba datą apskaičiuotą pagal lauke  Kitų laik. reg. datos 
formulė nurodytą reikšmę. 

Būsim. laik. Kredito sąsk. 
tipas 

Pasirenkamas sąskaitos, į kurią bus registruojamas ateinančių laikotarpių 
priskaitymo/išskaitymo sumos kreditas, tipas. Galimos reikšmės: DK sąskaita, 
Pirkėjas, Tiekėjas, Banko sąsk., Ilgalaikis turtas, Vid. įm. partneris. 

Būsim. laik. Kredito sąsk. 
Nr. 

Nurodomas ateinančių laikotarpių kredito sąskaitos numeris. Šiame lauke 
įvedamos sąskaitos tipas yra pasirenkamas lauke Būsim. laik. Kredito sąsk. tipas. 
Jei atliekant skaičiavimus buvo paskaičiuotos sumos už ateinančius laikotarpius 
(pvz., skaičiuojant atostoginius už atostogas, kurios apima kelis mėnesius), jos 
kreditas bus užregistruojamas į šiame lauke nurodytą sąskaitą. Tuo pačiu bus 
sukuriamas dar vienas įrašas, kuriuo ta pati suma bus užregistruojama į einamąją 
sąskaitą, nurodant registravimo pabaigos datą mėnesio, už kurį buvo 
paskaičiuota suma, arba datą apskaičiuotą pagal lauke Kitų laik. reg. datos 
formulė nurodytą reikšmę. 

Kitų laik. Reg. Datos 
formulė 

Įvedama ateinančių laikotarpių registravimo į einamąją sąskaitą datos 
skaičiavimo formulė. Pvz. nurodžius – 3D iš mėnesio už kurį buvo paskaičiuota 
suma pabaigos datos bus atimamos 3 dienos. 

Praėj.laik.Debeto sąsk. tipas Analogiškas Būsim. laik. Debeto sąsk. tipas laukui. 

Praėj.laik.Debeto sąsk. Nr. Analogiškas Būsim. laik. Debeto sąsk. Nr. laukui. 

Praėj.laik.Kredito sąsk. tipas Analogiškas Būsim. laik. Kredito sąsk. tipas laukui. 

Praėj.laik.Kredito sąsk. Nr. Analogiškas Būsim. laik. Kredito sąsk. Nr. laukui. 

Kaupimų sąskaitos tipas Analogiškas Būsim. laik. Debeto sąsk. tipas laukui. 

Kaupimų sąskaitos Nr. Nustatymas naudojamas premijų kaupimo ir naudojimo skaičiavime. 

Kaupimų pradžia 
Kaupimų pabaiga 

Nustatymas naudojamas premijų kaupimo ir naudojimo skaičiavime. 
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Lauko pavadinimas Aprašas 

Kaupimų naudojimo pradžia 
Kaupimų naudojimo 
pabaiga 

Nustatymas naudojamas premijų kaupimo ir naudojimo skaičiavime. 

Kurti palūkanų kaupimo SF Nustatymas naudojamas premijų kaupimo ir naudojimo skaičiavime. 

 

6.4 Dimensijų DK sąskaitų nustatymai 

Sąskaitų, į kurias bus registruojamos sumos priklausomai nuo dimensijų verčių, nustatymai yra atliekami 

Dimensijų DK sąskaitos nustatymų formoje. Forma atidaroma veiksmu juostoje Skaičiavimai → Nustatymai → 

Dimensijų DK sąskaitos nustatymai.. Jei reikia, kad sumos į DK būtų registruojamos nepriklausomai nuo 

dimensijų verčių, tuomet nustatymai turi būti atliekami Darbuotojo DK sąskaitos nustatymų formoje. 

Dimensijų DK sąskaitų nustatymų formoje sąskaitos nustatomos pirmos globalinės dimensijos, antros 

globalinės dimensijos, darbuotojo bei PI registravimo grupių kombinacijoms, kurios neturi kartotis. Kiekvienai 

kombinacijai turi būti įvestos debeto (sąskaita, į kurią registruojamas padidėjimas) bei kredito sąskaitos 

(sąskaita, į kurią registruojamas sumažėjimas).  

Šie nustatymai naudojami registruojant apskaičiuotas darbuotojų sumas bendrajame arba darbuotojų PI 

žurnale. 

 
31 pav. Dimensijų DK sąskaitos nustatymų sąrašo formos pavyzdys 

Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Globalinė 1 dimensija Filtras  Įvedamas pirmos globalinės dimensijos verčių filtras. 
Kad būtų teisingai rastos sąskaitos, į kurias turi būti registruojamos sumos, turi 
būti įvesta unikali reikšmių kombinacija laukuose:  

• Globalinė 1 dimensija Filtras;  

• Globalinė 2 dimensija Filtras;  

• Darbuotojo reg. grupės kodas; 

• PI reg grupės kodas. 
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Lauko pavadinimas Paaiškinimas 

Globalinė 2 dimensija Filtras  Įvedamas antros globalinės dimensijos verčių filtras. 
Kad būtų teisingai rastos sąskaitos, į kurias turi būti registruojamos sumos, turi 
būti įvesta unikali reikšmių kombinacija laukuose:  

• Globalinė 1 dimensija Filtras;  

• Globalinė 2 dimensija Filtras;  

• Darbuotojo reg. grupės kodas; 

• PI reg grupės kodas. 

Kitų laukų aprašymas yra analogiškas Darbuotojo sumų registravimo nustatymų formos laukų aprašymams. 

 


