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Už darbą per šventes – dvigubas tarifas 

 
Artėjant minėjimo ir šventinėms dienoms, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad dirbantieji 
turi pasinaudoti šiomis dienomis atminimo pagerbimui, poilsiui, susitikimui su šeima ir draugais. 
Tačiau yra tokių gamybos ir aptarnavimo sektorių, kur darbas negali sustoti net ir šventinėmis 
dienomis. Todėl: 

 

• švenčių dieną dirbama tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus atvejus, kai dirbama pagal 
suminę darbo laiko apskaitą ar kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais (DK 123 str. 
2 dalis); 

 

• nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos gali būti skiriamos 
budėti, dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis ir siunčiamos į komandiruotes tik su jų 
sutikimu. Pagal šią DSSĮ nuostatą taikoma išimtis, t. y. net ir dirbant pagal suminę darbo 
laiko apskaitą (t. y. pamaininis darbas) reikalingas nėščios, neseniai pagimdžiusios ir 
krūtimi maitinančios darbuotojos sutikimas dirbti šventinę dieną. (DSSĮ 37 str. 8 dalis); 

 

• už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo 
užmokestis (DK 144 str. 2 dalis); 

 

• už viršvalandinį darbą švenčių dieną – mokamas ne mažesnis kaip du su puse 
darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis (DK 144 str. 4 dalis); 

 

• darbuotojo prašymu, darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo 
laikas, padaugintas iš DK 144 str. 1–4 dalyse nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti 
pridedami prie kasmetinių atostogų laiko (DK 144 str. 5 dalis); 

 

• darbuotojo ir darbdavio vienų kitiems perduodami dokumentai (pranešimai, prašymai, 
sutikimai, prieštaravimai ir kita) ir kita informacija turi būti pateikiami raštu. Sutikimo 
forma konkrečiai neapibrėžta, todėl sutikimas gali būti išreiškiamas laisvos formos 
dokumente. 

 
„Vienintelė išimtis, kai šis darbas neapmokamas įprasta tvarka, tai darbuotojo prašymas, kad darbo 
poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padauginus iš atitinkamo koeficiento, 
būtų pridėtas prie kasmetinių atostogų laiko. Tai reiškia, kad darbo švenčių metu sąskaita galite 
pailginti kasmetines savo atostogas“, - primena VDI kancleris Šarūnas Orlavičius. 

 
Susidūrus su pažeidimais dėl darbo švenčių dienomis raginame kreiptis į VDI: 
Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772 
Facebook paskyroje: Valstybinė darbo inspekcija 
El.paštu: info@vdi.lt. 
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Kontaktams –  
komunikacija@vdi.lt 
 
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius 
www.vdi.lt 

 
 
 
Konsultuojame 
El. paštu info@vdi.lt, raštu ir VDI Facebook paskyroje 
Telefonu (8 5) 213 9772  (I–IV 9.00–15.00, V 9.00–14.00, pertrauka 12.00–13.00) 
Žinote, kur dirbama nelegaliai? Praneškite raštu arba pasitikėjimo telefonu (8 5) 213 9750 
Mobiliojoje programėlėje „Žinok teises“ 
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