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St,tur,rg R. KURSENU LopSELro-DAnZBrro DARBUoToJU DARBo LArKo
APSKAITOS ZINIATSCTO PILDYMO TVARKOS APRASAS
Darbo laiko apskaitos ZiniaraSdio pildymo tvarkos apra5as (toliau - ApraSas) nustato Siauliq
r. Kur5enq lop5elio-darZelio (toliau * Lop5elio-darZelio) darbuotojq lakti5kai dirbto laiko Zymejimo
darbo laiko apskaitos ZiniaraSdiuose tvarka.
2. { darbo laiko apskaitos Ziniara5tisura5omi Sie duomenys: visq Lop5elio-dartelio darbuotojq
vardai, pavardes, jq pareigos (profesija, kvalifikacine kategorija), nustatytas darbo valandq skaidius
1.

per menesi.
3. Darbo laiko ZiniaraSdiai formuojami naudojant Finansq valdymo ir apskaitos informacines
sistemos (FVAIS) ..BiudZetast.s" Pesonalo modul!, kuriame ivedamos darbuotojq darbo sutartys ir jq
pakeitimai.
4. Darbo laiko apskaitos ZiniaraStyje Zymima kiekvien4 dien4 dirbtas laikas ir neatvykimo i
darb4 atvejai. Darbo laikas Zymimas valandomis, o neatvykimo i darb4 atvejams taikomas sutartinis
Zymejimas (pagal pried4). Darbuotojai turi teisg susipaZinti su darbo laiko apskaitos Ziniara5diu ir
gauti darbo laiko apskaitos Ziniara5dio i5ra54, laikantis kitrl darbuotojq asmens duomenq apsaugos.
Tokiu atveju, darbuotojas turi kreiptis i Lop5elio-darZelio direktoriq, sekretoriq, kuris pildo apskaitos
Ziniara5dius arba i Siauliri rajono savivaldybes Svietimo paslaugq centro buhalteri, skaidiuojanti
darbo uZmokesti.
5. Darbo laiko apskaitos ZiniaraStyje kiekvienam darbuotojui skiriamos trys eilutes:
5.1. Pirmojoje eiluteje nurodomas faktiSkai dirbtas laikas ir neatvykimo i darb4 atvejai;
5.2. Antrojoje eiluteje nurodomas valandq skaidius, esant nukrypimams nuo noffnaliq darbo
s4lygq, vir5valandZiai. darbas poilsio bei Svendiq dienomis bei neatvykimo i darb4 valandq skaidius
(kai neatvykimas prilyginamas fakti5kai dirbtam laikui) ;
5.3. Trediojoje eiluteje nurodomi tarnybiniq komandiruodiq, kvalifikacijos kelimo bei kiti
neatvykimo i darb4 (kai neatvykimas prilyginamas faktiSkai dirbtam laikui) rodikliai.
6. Darbo laiko apskaitos Ziniara5tyje atskirai nurodytos dvi pagrindines grupes:
6.1 . fakti5kai dirbtas laikas:
6.2. neatvykimas i darb4.

7. Fakti5kai dirbt4 laik4 sudaro darbo tvarkos taisyklese ir darbo sutartyje

numatytas
kasdieninis darbo laikas ir vir5valandZiai. Tarnybines komandiruotes prilyginamos fakti5kai dirbtam
laikui.
8. Darbo laiko apskaitos Ziniara5dio fakti5kai dirbto laiko ir neatvykimo darbo atveju per
menesi sumineje eiluteje nurodomas faktiSkai dirbtas laikas ir neatvykimo i darb4 atvejq skaidius
valandomis bei jq rodikliai.
9. Siekiant i5analizuoti, kaip panaudojamas darbo laikas, sudaroma tarnybiniq komandiruodiq
ir neatvykimo i darb4 suvestind, kuri pateikiama LiniaraSdio pabaigoje.
10. Darbo laiko apskaitos Ziniara5tis turi bDti uZbaigtas pildyi kiekvieno menesio paskuting
darbo dien4, pasira5ytas LopSelio-darLelio direktoriaus ir sekretoriaus perduodamas Siauliq rajono
savivaldybes Svietimo paslaugq centro buhalteriui, skaidiuojandiam darbo uZmokesti, tvirtinimui.
1 1. Darbo laiko apskaitos Ziniara5diai pildomi ir saugomi kompiuteryje.

