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KAIP ĮVESTI DARBO SUTARTIES SĄLYGŲ (PASKYRIMO) PAKEITIMĄ 

Jei darbuotojui keičiasi darbo sutarties sąlygos (darbo užmokestis, pareigos, pensijos kaupimo dydis ar 

kt.) tuomet turi būti kuriamas naujas Paskyrimas. Tai galima atlikti keliais būdais: 

• Sukurti naują paskyrimą per Paskyrimo kortelę. 

• Sukurti naują paskyrimą per Sutartis. 

 

Sukurti naują paskyrimą per Paskyrimo kortelę 

Darbuotojo darbo sutarties sąlygų pakeitimui įvesti rekomenduojame naudoti funkciją Naujas pagal 

einamą. Sistema nukopijuoja esamą informaciją ir vartotojas keičia, tik tas darbo sąlygas, kurios 

pasikeitė. 

Veiksmų juostoje parinkite Personalas → Paskyrimai, atidarykite darbuotojo paskyrimą, kurį norėsite 

pratęsti ir veiksmų juostoje spauskite Veiksmai → Naujas pagal einamą. Atsidariusioje formoje 

nurodykite Naujo paskyrimo pradžios datą ir spauskite Gerai.  

Sukuriama nauja paskyrimo kortelė su nurodyta pradžios data, o ankstesniam paskyrimui bus įrašoma 

pabaigos data. 

 
Nr.1. Naujo paskyrimo pagal einamą užklausos forma  
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Sukurti naują paskyrimą per Sutartis 

Veiksmų juostoje parinkite Personalas → Sutartys pažymėkite darbuotoją, kuriam kursite naują 

paskyrimą,  veiksmų juostoje spauskite Redaguoti sąrašą. Atsidariusioje formoje, Sutarties paskyrimų 

naujoje eilutėje įveskite naujo paskyrimo Pradžios datą, Priskaitymo bazę bei nurodykite pasikeitusias 

paskirties sąlygas. 

Bus sukuriama nauja paskyrimo kortelė su įvesta pradžios data, o ankstesniam paskyrimui bus įrašoma 

pabaigos data. 

 
Nr.2. Redaguojamo Sutarčių puslapio pavyzdys.  
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KAIP KOREGUOTI DARBO SUTARTIES DATĄ 

Jeigu vartotojas pastebi, kad yra įvesta neteisinga darbo sutarties pradžios data, kuomet jau yra sukurtas 

paskyrimas. Pirma, reikia koreguoti paskyrimo pradžios datą ir tik tuomet keisti darbo sutarties pradžios 

datą. 

Atidarykite darbuotojo sutartis Personalas → Sutartys parinkite darbuotoją, kuriam norėsite atlikti 

pakeitimus ir veiksmų juostoje spauskite Redaguoti sąrašą. Pakeiskite Paskyrimo Pradžios datą ir tuomet 

Sutarties Pradžios datą. 

Pastaba:  jeigu darbuotojui jau buvo įvesta tabelio įrašų, tuomet vartotojas gaus informacinį pranešimą 

su užklausimu ar naikinti šiuos įrašus, parinkite Taip. Tabelio įrašai intervale bus panaikinti. Jeigu jau 

buvo paskaičiuotas darbo užmokestis, tuomet reiktų atlikti ir kartotinį skaičiavimą.  

 

 
Nr. 3. Redaguojamas darbuotojų sutarčių sąrašas  
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KAIP KOREGUOTI PASKYRIMŲ DATAS 

Jeigu vartotojas pastebi, kad yra įvestos neteisinga priešpaskutinio paskyrimo pabaigos data (turėtų būti 

ankstesnė), tuomet pirmiausia yra koreguojamas priešpaskutinis paskyrimas, o tik tada paskutinis. 

Atidarykite darbuotojo sutartis Personalas → Sutartys parinkite darbuotoją, kuriam norėsite atlikti 

pakeitimus ir veiksmų juostoje spauskite Redaguoti sąrašą. Pakeiskite ankstesnio paskyrimo Pabaigos 

datą ir tuomet koreguokite paskutinio paskyrimo Pradžios datą. 

Pastaba:  jeigu darbuotojui jau buvo įvesta tabelio įrašų, tuomet vartotojas gaus informacinį pranešimą 

su užklausimu ar naikinti šiuos įrašus, parinkite Taip. Tabelio įrašai intervale bus panaikinti. Jeigu jau 

buvo paskaičiuotas darbo užmokestis, tuomet reiktų atlikti ir kartotinį skaičiavimą.  

 

 
Nr. 4. Redaguojamas darbuotojų sutarčių sąrašas 

 

 

 


