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Santrauka
Straipsnyje analizuojamos garantinių išmokų ir priemokų sampratos bei atskyrimo nuo
darbo užmokesčio ir kitų mokėjimų problemos. Būtina nurodyti, kad šiuo metu nei norminiuose
aktuose, nei mokslinėje literatūroje nėra išsamiai ir vienodai apibrėžtos garantinių išmokų ir
priemokų sąvokos, išskirti joms būdingi bruožai. Kai nėra aiškios šių garantijų formų sampratos, sunku jas atskirti nuo darbo užmokesčio, painiojamos tarpusavyje pačios garantinės išmokos ir priemokos.
Straipsnyje, naudojant loginius ir lyginamosios analizės metodus, apžvelgiami norminiai
aktai ir mokslinė literatūra, analizuojamos joje pateiktos garantinių išmokų ir priemokų sąvokos, jų teisinė prigimtis. Autorius išskiria joms būdingus požymius ir suformuluoja garantinių
išmokų ir priemokų sąvokas. Taip išmokos ir priemokos yra atskiriamos nuo darbo užmokesčio
ir viena nuo kitos.
Ávadas
Lietuvos Respublikos Konstitucija átvirtina principinæ darbo teisës nuostatà, jog kiekvienas þmogus turi teisæ gauti teisingà uþmokestá uþ darbà [1, 48 str.]. Darbo teisiniø santykiø specifika ir kompleksiðkumas lemia tai, jog darbuotojas turi teisæ gauti ne tik darbo uþmokestá uþ savo darbà, bet ir kitas pinigines iðmokas, kuriø esmë ir tikslai neturi atitikmenø
kitose teisës ðakose.
Darbo uþmokestis paprastai yra pagrindinis asmenø pragyvenimo ðaltinis. Be to,
darbo teisëje vyrauja darbuotojo, kaip silpnesnës darbo sutarties ðalies, interesø gynimo
principas, todël darbo teisëje yra daug nuostatø, sauganèiø darbuotojo teisæ á darbo uþmokestá net ir tada, kai jis dël tam tikrø prieþasèiø neatlieka arba negali atlikti savo darbo funkcijø. Darbo teisiniø santykiø ypatumas nulemia tai, jog darbuotojas turi pareigà asmeniðkai
atlikti darbo sutartyje sulygtà darbà, o darbdavys turi pareigà suteikti darbuotojui darbà. Taèiau gali susidaryti aplinkybës, kurios lemia tai, jog darbuotojas ar darbdavys laikinai arba
nuolat negali arba turi teisæ nevykdyti ðiø pareigø [2, p. 291–292]. Tada darbuotojas, be
darbo uþmokesèio, turi teisæ ir á kitas iðmokas, kai jis ne savo valia arba dël svarbiø prieþas12

èiø yra atitraukiamas nuo darbo. Darbo teisës mokslas ðias iðmokas skirsto á garantines išmokas ir garantines priemokas.

1. Garantinių išmokų ir priemokų sàvokø problema
Nei Lietuvos Respublikos darbo kodekse [3] (toliau – DK), nei kituose norminiuose teisës aktuose sàvokos garantinė išmoka ir garantinė priemoka nëra apibrëþtos. DK XV skyrius,
kuriame yra áteisinta dauguma garantiniø iðmokø ir priemokø atvejø, pavadintas „Darbo uþmokestis. Garantijos ir kompensacijos“. Taèiau sàvoka garantijos yra daug platesnë nei sàvoka garantinės išmokos arba garantinės priemokos. Jei mes garantijas apibrëðime kaip atitinkamø (teisiniø, ekonominiø ir kt.) sàlygø, priemoniø, metodø, bûdø ir principø sistemà,
suteikianèià visiems lygias galimybes ágyvendinti savo teises ir laisves ávairiose teisiniø santykiø srityse [4, p. 9], tai garantines išmokas ir priemokas ávardysime tik kaip vienà ið darbuotojo garantijø rûðiø. Garantinës iðmokos ir priemokos yra specifinës su darbo teisiniais
santykiais susijusios iðmokø rûðys ir jas reglamentuojant yra ágyvendinama viena ið darbo
santykiuose garantuojamø darbuotojo teisiø – teisë á darbo uþmokesèio arba jo dalies kompensavimà, kai darbuotojas ne savo valia arba dël svarbiø ástatyme numatytø prieþasèiø yra
atitraukiamas nuo darbo arba sumaþëja darbo uþmokestis. Bûtø nepagrásta garantines išmokas ir priemokas vadinti garantijomis, nes pastaroji sàvoka turi platesnæ teisinæ reikðmæ.
Garantinių išmokų ir priemokų tikslus ir tinkamas apibrëþimas yra svarbus ir teorijoje, ir
praktikoje. Nagrinëjant sampratà darbo teisës moksle, lengviau nustatoma ðiø darbuotojø
garantijø formø vieta visoje garantijø sistemoje ir santykis su kitomis mokëjimo formomis.
Praktikoje yra numatomi iðmokø ir priemokø mokëjimo atvejai, kurie lemia materialiàsias
darbuotojø garantijø ribas.
Garantinės išmokos ir priemokos yra apibrëþtos darbo teisës moksle. Mokslininkai garantines išmokas apibrëþia skirtingai, pagal tai, kuriuos garantiniø iðmokø poþymius akcentuoja ar iðryðkina. Vieni mokslininkai pabrëþia, jog garantinës iðmokos tikslas – siekti, kad
darbuotojas neprarastø darbo uþmokesèio, kai jis ástatymo numatytais atvejais atitraukiamas
nuo darbo [5, p. 124]. Kiti teigia, jog garantinëmis iðmokomis laikomos iðmokos uþ darbo
laikà, kurá darbuotojas nedirbo dël ástatymo numatytø svarbiø prieþasèiø [6, p. 192]. Rusø
mokslinëje literatûroje garantinės išmokos apibrëþiamos kaip iðmokos, mokamos uþ laikà,
per kurá darbuotojas neatlieka darbiniø pareigø dël prieþasèiø, kurios ástatymo pripaþástamos
kaip svarbios [7, p. 391; 8, p. 300; 9, p. 215–216].
Analizuojant pateiktas sàvokas, pastebëta, jog kaip garantiniø iðmokø mokëjimo tikslà
ávardyti sieká, kad darbuotojas neprarastø darbo uþmokesèio, nëra visai teisinga. Atitrauktam
nuo darbo ir neatliekanèiam priklausanèios darbo funkcijos darbuotojui darbo uþmokestis
nëra mokamas, nes jis mokamas tik uþ atliktà darbà. Garantiniø iðmokø tikslas yra kompensuoti prarastà darbo uþmokestá, bet jø negalime laikyti viena ið darbo uþmokesèio formø.
Garantinių išmokų sàvoka, apibrëþianti, jog garantinėmis išmokomis laikomos iðmokos
uþ darbo laikà, kurá darbuotojas nedirbo dël ástatymo numatytø svarbiø prieþasèiø, taip pat
nëra visiðkai tiksli. Bûtina pabrëþti, jog garantinës iðmokos mokamos ne tik uþ laikà, kuris
ástatymo pripaþástamas darbo laiku, ðios iðmokos taip pat mokamos uþ laikà, kuris priskiriamas poilsio laikui (pavyzdþiui, kasmetiniø atostogø laikotarpis) (DK 165 str. 1 d.). Be to, ne
visi laikotarpiai, per kuriuos darbuotojas atitrauktas nuo darbo ágyja teisæ á garantines iðmokas, yra priskiriami darbo arba poilsio laikui. Pavyzdþiui, kai darbuotojas yra atitraukiamas
nuo darbo valstybinëms arba visuomeninëms pareigoms atlikti, jis ágyja teisæ á garantinæ iðmokà (DK 183 str. 2 d.), bet pareigø atlikimo laikotarpis nëra áskaitomas á darbo laikà (DK
143 str. 2 d. 3 p.) arba priskiriamas prie poilsio laiko.
Sàvoka, kuri garantines išmokas apibrëþia kaip iðmokas, mokamas uþ laikà, per kurá
darbuotojas neatlieka darbiniø pareigø dël prieþasèiø, kurios ástatymo pripaþástamos kaip
svarbios, yra kiek per plati. Esminë darbuotojo pareiga, kylanti ið darbo teisiniø santykiø, yra
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atlikti darbo funkcijà, ir jis vienaðaliðkai, be ástatyme áteisinto juridinio fakto, kuris atleistø nuo
ðios prievolës, negali nutraukti darbo. Jei darbuotojas be ástatyme numatytø pateisinamø
prieþasèiø atsisakytø atlikti ar neatliktø darbo, tai bûtø laikoma darbo drausmës paþeidimu ir
galëtø lemti darbo teisiniø santykiø nutraukimà darbdavio iniciatyva.
Visos prieþastys, dël kuriø ástatymas suteikia darbuotojui teisæ laikinai nevykdyti darbo
pareigø, yra svarbios. Pagal aukðèiau minëtà garantinių išmokų sàvokos apibrëþimà, garantinës iðmokos turëtø bûti mokamos visais atvejais, kai darbuotojas yra atleidþiamas nuo pareigos atlikti darbà, bet taip nëra. Pavyzdys galëtø bûti tai, jog darbuotojams, auginantiems
vaikà invalidà iki ðeðiolikos metø arba du vaikus iki dvylikos metø, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mënesá arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitæ ir mokamas darbuotojui jo vidutinis darbo uþmokestis (DK 214 str.), taip pat, remiantis
darbuotojo reikalavimu, nemokamos atostogos (iki trisdeðimties kalendoriniø dienø) suteikiamos darbuotojams, auginantiems vaikà invalidà iki ðeðiolikos metø (DK 184 str. 1 d. 2 p.).
Abiem atvejais prieþastis, dël kuriø darbuotojas neatlieka darbo funkcijø, galima pripaþinti
svarbiomis, taèiau pagal DK 214 straipsná darbuotojui uþ papildomà poilsio dienà yra mokama vidutinio darbo uþmokesèio garantinë iðmoka, o pagal DK 184 straipsná darbuotojui
suteikiamos nemokamas poilsio laikas. Þinoma, pagal DK 214 straipsná darbuotojui poilsio
dienos suteikiamos privalomai, o pagal DK 184 straipsná – tik remiantis darbuotojo reikalavimu, todël galima daryti iðvadà, jog pastarojoje ástatymo normoje áteisintas prieþastis, kurios
atleidþia darbuotojà nuo darbo pareigø vykdymo, ástatymø leidëjas pripaþásta kaip ne tokias
svarbias. Taèiau tai nelemia iðvadø, jog ðios atleidimo nuo darbo prieþastys apskritai nëra
pripaþintinos kaip svarbios ar gerbtinos.
Garantinës priemokos yra dar viena mokëjimø, kuriais darbuotojui siekiama kompensuoti prarastà darbo uþmokestá, rûðis. Garantinės priemokos mokslinëje literatûroje yra apibûdinamos kaip priemokos, kurios mokamos darbuotojams, negalintiems dël ástatymuose
numatytø prieþasèiø atlikti viso darbo [10, p. 222]. Kiti autoriai nurodo, jog garantinës priemokos, skirtingai nei garantinës iðmokos, mokamos darbuotojui, atliekanèiam darbo funkcijà, bet dël tam tikrø prieþasèiø negaunanèiam viso darbo uþmokesèio [5, p. 125].
Mûsø nuomone, jei norima tinkamai ávardyti ir apibrëþti garantines išmokas ir priemokas, reikia iðskirti ðioms mokëjimø rûðims bûdingus esminius bruoþus bei poþymius.

2. Garantiniø iðmokø ir priemokø poþymiai
Visø pirma garantiniø iðmokø ir priemokø teisinë prigimtis yra siejama su darbuotojo,
kaip silpnesnës ðalies, ekonominiø interesø gynimu. Atsiþvelgiant á darbo teisiniø santykiø
esmæ ir jø subjektø abipuses pareigas: darbuotojo – atlikti darbà, o darbdavio – sumokëti
darbuotojui uþ atliktà darbà, tokius garantinius mokëjimus, kaip garantinës iðmokos ar priemokos, reikia suprasti kaip valstybës norà nustatyti papildomus apsauginius ekonominiø
darbuotojo interesø mechanizmus, taèiau ðiø garantiniø mokëjimø iðtakos ir socialinë raida
yra atskiros ir platesnës analizës objektas.
Ir garantiniø iðmokø, ir priemokø reglamentavimo tikslas yra uþtikrinti, kad darbuotojas
neprarastø pajamø tol, kol dël svarbiø ástatymo numatytø prieþasèiø neatlieka darbo pareigø
ir negauna darbo uþmokesèio arba ne dël savo kaltës gauna maþesná darbo uþmokestá.
Garantiniø iðmokø ir priemokø mokëjimo atvejai yra imperatyviai átvirtinti ástatymuose.
Taèiau svarbu tai, jog darbo ástatymai átvirtina tik minimaliø lengvatø, garantijø, kompensacijø dydá (DK 4 str. 1 d. 6 p.) ir darbo sutarties ðalys gali darbo sutartyje susitarti dël papildomø garantiniø iðmokø, kurios gali bûti numatytos ir kolektyvinëje sutartyje ar ámonës
darbo tvarkos taisyklëse. Pavyzdþiui, visuose minëtuose darbo teisës ðaltiniuose gali bûti
áteisintos didesnës trukmës ir kitokios, negu numato DK arba Vyriausybës nutarimas [11],
kasmetinës papildomos atostogos.
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Svarbu pabrëþti, kad garantinës iðmokos nëra siejamos nei su darbo pareigø ar funkcijø atlikimu, nei su atliekamo darbo kokybe ar kiekybe. Garantinës iðmokos yra mokamos
tik tada, kai darbuotojas neatlieka savo darbo funkcijos.
Garantinës priemokos darbuotojui mokamos, kai jis vykdo savo darbo funkcijà ir kai
ástatymuose numatytais atvejais ne dël darbuotojo kaltës sumaþëja mokamas darbo uþmokestis. Kai kuriais atvejais priemokos dydis priklauso nuo darbo kokybës ir kiekybës, bet
priemoka vis tiek mokama ne uþ atliktà darbà. Pavyzdþiui, minëtu darbo uþmokesèio mokëjimo atveju, kai darbuotojas ne dël savo kaltës neávykdo darbo normø, darbo kokybë ar kiekybë turës átakà tik faktiðkai gaunamo darbo uþmokesèio dydþiui ir kartu priemokos dydþiui,
nes priemokos dydis priklauso nuo faktiðkai gaunamo darbo uþmokesèio ir minimalios
darbo uþmokesèio ribos, átvirtintos ástatyme.
Daþniausia garantiniø iðmokø arba priemokø gavëjas gali bûti bet kuris darbuotojas,
kuris ástatymø numatytais atvejais yra atitraukiamas nuo darbo, taèiau garantinës iðmokos ir
priemokos yra glaudþiai susijusios su darbo teisëje vyraujanèiu bendrumo ir diferenciacijos
principu. Diferencijuojant pagal darbuotojø psichofiziologines savybes ir darbo sàlygas, atskiroms darbuotojø kategorijoms garantinëmis iðmokomis ir priemokomis yra nustatomos
papildomos garantijos. Tokiais atvejais teisë gauti iðmokas ar priemokas yra siejama arba su
specifiniais darbuotojo subjektiniais poþymiais (pavyzdþiui, moteris, maitinanti kûdiká (DK
278 str. 7 d.), nëðèios moterys (DK 278 str. 4 d. ir 5 d.)), arba su objektyviais kriterijais, nulemianèiais skirtingas darbo sàlygas (pavyzdþiui, darbuotojø darbo laikas yra trumpinamas,
jei dirbama naktá (DK 145 str. 1 d. 3 p.)).
Ádomu tai, jog pareiga mokëti garantines iðmokas kyla ne tik darbdaviui, bet ir kitiems
subjektams, nesusijusiems su darbuotoju darbo teisiniais santykiais. Pavyzdþiui, darbuotojams, atleistiems nuo darbo valstybinëms arba visuomeninëms pareigoms atlikti, darbo uþmokestá, ne maþesná uþ vidutiná, moka arba kompensuoja ta ástaiga ar organizacija, kurios
ápareigojimus darbuotojai vykdo, jeigu ástatymas nenustato kitaip (DK 183 str. 2 d.). Pavyzdþiui, liudytojams ir nukentëjusiems asmenims kompensuojamas ne maþesnis uþ vidutiná
darbo uþmokestis, kuris apskaièiuojamas proporcingai pagal laikà (áskaitant kelionei skirtà
laikà), kurá jie nedirbo, nes vyko pas ikiteisminio tyrimo pareigûnà, prokurorà, teisëjà, á teismà ar institucijà (pas pareigûnà), nagrinëjanèià administracinio teisës paþeidimo bylà [12].
Tada garantinës iðmokos mokamos taip: ikiteisminio tyrimo metu moka ikiteisminá tyrimà atliekanti ikiteisminio tyrimo ástaiga arba prokuratûra, teisminio nagrinëjimo metu – teismas, o
administraciniø teisës paþeidimø tyrimo teisenoje – institucija, nagrinëjanti administracinio
teisës paþeidimo bylà. Darbdaviui mokëti iðmokø ðiais atvejais nereikia.
Garantinës iðmokos yra glaudþiai susijusios su darbo ir poilsio laiku. Daþniausiai garantinës iðmokos yra mokamos uþ darbo arba poilsio laikà. Uþ darbo laiku atliktà darbà darbuotojui yra mokamas darbo uþmokestis, taèiau uþ laikotarpius, per kuriuos darbuotojas
neatlieka darbo funkcijø, bet kurie priklauso darbo laikui (pvz., komandiruoèiø, kvalifikacijos
këlimo laikas), darbuotojas privalo gauti garantines iðmokas. Taèiau tokia darbdavio prievolë, susijusi ne su visais laikotarpiais, kurie priskiriami darbo laikui. Pavyzdþiui, nors nuðalinimo nuo darbo laikas, jeigu nuðalintas darbuotojas privalo laikytis nustatytos darbovietëje
tvarkos, priklauso darbo laikui (DK 143 str. 1 d. 7 p.), darbdavys neturi prievolës mokëti darbuotojui garantiniø mokëjimø (DK 123 str.). Kai kurios garantinës iðmokos yra susijusios su
poilsio laiku (pvz., darbuotojui mokamos garantinës iðmokos uþ kasmetiniø atostogø laikotarpá, t. y. kasmetiná poilsio laikà).
Ne visos garantiniø iðmokø rûðys yra susijusios su darbo arba poilsio laiku. Pavyzdþiui, laikotarpis, per kurá darbuotojas atliko valstybines arba visuomenines pareigas, neáeina á darbo laikà (DK 143 str. 2 d. 3 p.), taèiau garantinës iðmokos darbuotojui yra mokamos.
Garantinës priemokos nëra susijusios su darbo laiku taip, kaip yra susijusios garantinës iðmokos. Garantinës priemokos yra mokamos tik darbuotojams, atliekantiems darbo
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funkcijas. Priemokos mokamos ne uþ laikotarpius, kurie prilyginami ar priklauso darbo laikui,
bet jos kompensuoja skirtumà tarp gauto ir gaunamo darbo uþmokesèio.
Ypaè reikðmingas yra garantiniø priemokø ryðys su sutrumpinto darbo laiko reguliavimu, nes daugeliu atvejø, sutrumpinus darbo laikà, yra mokamos garantinës priemokos.
Pagal Vyriausybës patvirtintà tvarkà [13] beveik visoms darbuotojø kategorijoms, kurioms
darbo laikas yra trumpinamas, mokama kaip uþ visà darbo laikà. Tik moksleiviams iki aðtuoniolikos metø, dirbantiems laisvu nuo mokslo laiku, uþ darbà mokama proporcingai pagal
dirbtà laikà arba atliktà darbà. Tai, jog ðiø darbuotojø darbo mokëjimas vykdomas pagal
mokëjimo uþ ne visà darbo laikà taisykles ir nëra mokamos garantinës priemokos, yra pateisinama. Garantiniai mokëjimai darbdaviui visada yra papildoma finansinë naðta, todël ûkio
subjektai, jei bûtø nustatytos garantinës priemokos, siekdami sumaþinti iðlaidas, susijusias
su darbo jëga, bei norëdami iðvengti kitø ribojimø, susijusiø su ðiø asmenø darbu, neádarbintø jaunø asmenø. Valstybë siekia didinti jaunø asmenø uþimtumà, todël neuþkrauna papildomos finansinës naðtos darbdaviams, kurie ádarbina jaunus besimokanèius asmenis.
Kita vertus, darbdaviui paliekama teisë paèiam nustatyti garantines priemokas moksleiviams.
Iðanalizavus ir apibendrinus garantinëms iðmokoms bei priemokoms bûdingus bruoþus, galima suformuluoti ir pasiûlyti tokias sàvokas:
garantinės išmokos – tai norminiø, lokaliniø darbo teisës aktø ar darbo sutarties nustatytais atvejais darbuotojui mokamos piniginës iðmokos, skirtos kompensuoti prarastà
darbo uþmokestá, kai darbuotojas neatlieka darbo funkcijos dël svarbiø prieþasèiø;
garantinės priemokos – tai norminiø, lokaliniø darbo teisës aktø ar darbo sutarties
nustatytais atvejais darbuotojui mokamos piniginës iðmokos, kurios skirtos kompensuoti
prarasto darbo uþmokesèio dalá, kai darbuotojas ne dël savo kaltës gauna maþesná darbo
uþmokestá.

3. Garantiniø iðmokø ir priemokø atskyrimas
Nagrinëjant garantiniø iðmokø ir priemokø atskyrimà nuo kitø mokëjimo formø, pirmiausia reikia jas atskirti nuo darbo uþmokesèio. Kai kuriuose DK straipsniuose, reglamentuojanèiuose darbuotojo atsitraukimo nuo darbo atvejus, nurodoma, jog uþ ðiuos laikotarpius jam yra mokamas darbo uþmokestis (DK 210 str. 1 d., DK 215 str. ir kt.). Lingvistiniu
metodu aiðkinant ðias ástatymo normas, galima daryti iðvadà, jog uþ laikotarpius, kai darbuotojas neatlieka darbo pareigø, yra mokamas darbo uþmokestis. Taèiau negalima ðiø
ástatymo nuostatø aiðkinti atskirai, nesiejant su kitomis DK normomis. Taikant sisteminá metodà, reikia kartu aiðkinti ir DK 186 straipsná, kuriame átvirtinta darbo uþmokesèio samprata:
darbo uþmokestis yra atlyginimas uþ darbà, darbuotojo atliekamà pagal darbo sutartá; darbo
uþmokestis apima pagrindiná darbo uþmokestá ir visus papildomus uþdarbius, bet kokiu
bûdu tiesiogiai darbdavio iðmokamus darbuotojui uþ jo atliktà darbà; darbuotojo darbo uþmokestis priklauso nuo darbo kiekio ir kokybës. Pagal ástatymà darbo uþmokestis yra atlygis
uþ atliktà darbà, todël jis negali bûti mokamas, kai darbas nëra atliekamas.
Ástatyme nurodytais atvejais darbuotojui, atsitraukus nuo darbo, nëra mokamas atlyginimas uþ darbà, bet mokamos já kompensuojanèios garantinës iðmokos, o kad darbuotojas
ágytø teisæ gauti garantinæ priemokà, jis neturi bûti atitrauktas nuo darbo ir turi gauti darbo
uþmokestá. Tai, jog ástatyme átvirtinta, kad tokiais atvejais darbuotojui mokamas vidutinis
darbo uþmokestis, tik nustato garantiniø iðmokø dydá ir apskaièiavimo tvarkà.
Mokslinëje literatûroje garantinës iðmokos ir priemokos yra nagrinëjamos kartu, nes
daugeliui jø bûdingi tie patys poþymiai. Kai kuriuose ðaltiniuose pateikiamas bendras garantiniø iðmokø ir priemokø apibrëþimas ir jos kartu vadinamos garantinėmis išmokomis [14, p.
60]. Rusijos darbo teisës mokslininkai garantines priemokas priskiria garantinëms iðmokoms ir jas ávardija kaip viena garantiniø iðmokø rûðiø [8, p. 302; 14, p. 60]. Ið dalies galima
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sutikti su nuomone, jog garantinës priemokos yra viena garantiniø iðmokø rûðiø, taèiau vis
dëlto ðie garantiniai mokëjimai turi ir esminiø skirtumø.
Neabejotina, jog ir garantiniø iðmokø, ir garantiniø priemokø tikslas yra kompensuoti
darbuotojo prarastà darbo uþmokestá, taèiau, aptardami garantiniø iðmokø ir priemokø poþymius, nustatëme, kad garantinës iðmokos yra mokamos tam, kad kompensuotø visà prarastà darbo uþmokestá, o garantinës priemokos – tik dalá darbo uþmokesèio. Garantinës
priemokos, skirtingai nei garantinës iðmokos, mokamos darbuotojams, atliekantiems darbo
funkcijas. Kai mokamos garantinës iðmokos, darbuotojas turi teisæ arba pareigà atsitraukti
nuo darbo, o kad darbuotojas ágytø teisæ á garantinæ priemokà, jis turi atlikti darbo funkcijà ir
gauti darbo uþmokestá.
Tam tikrais atvejais, kai darbuotojas netenka teisës gauti garantinæ priemokà, jis ágyja
teisæ á garantinæ iðmokà. Garantinës priemokos mokëjimo pavyzdys galëtø bûti atvejis, kai
dël prastovos ástatymø nustatyta tvarka perkelto á kità darbà darbuotojo darbo uþmokestis
sumaþëja dël nepriklausanèiø nuo jo prieþasèiø ir jam mokamas iki perkëlimo buvæs vidutinis darbo uþmokestis (DK 195 str. 2 d.). Darbuotojas turi teisæ atsisakyti jam pasiûlyto pagal
profesijà, specialybæ, kvalifikacijà darbo, kurá jis galëtø dirbti nepakenkdamas savo sveikatai
(DK 195 str. 4 d.), ir tada jis gaus ne garantinæ priemokà, bet garantinæ iðmokà, kuri sudaro
ne maþiau kaip trisdeðimt procentø Vyriausybës nustatyto minimaliojo valandinio atlygio uþ
kiekvienà prastovos valandà (DK 195 str. 4 d.).
Kartais yra sunku atskirti, ar darbuotojui mokama iðmoka yra priskiriama prie garantiniø priemokø ar iðmokø. Vienuose ðaltiniuose iðmokos uþ papildomas ar specialiàsias pertraukas pamaitinti kûdiká ar suðilti yra priskiriamos prie garantiniø priemokø [8, p. 302], o kituose ðaltiniuose ðios iðmokos priskiriamos prie garantiniø iðmokø [5, p. 125]. Norint nustatyti, kuriai iðmokø rûðiai priskirti konkreèiai darbuotojui mokamà garantiná mokëjimà, reikia
ávertinti, ar ðis mokëjimas atitinka garantinës iðmokos ar priemokos poþymius. Kadangi darbuotojas per minëtas pertraukas gauna ir darbo uþmokestá, galima samprotauti, jog ðie mokëjimai priskirtini garantinëms priemokoms. Taèiau per papildomas ir specialias pertraukas
darbuotojas yra atitraukiamas nuo darbo, ðie laikotarpiai áskaitomi á darbo laikà (DK 143 str.
1d. 4 p., 159 str. 4 d.) ir uþ juos yra mokama vidutinio darbo uþmokesèio dydþio iðmoka
(213 str.). Pagal ðiuos poþymius minëtus garantinius mokëjimus reikia priskirti garantiniø iðmokø rûðiai. Negalime ðiø mokëjimø priskirti garantinëms priemokoms, nes nëra nustatoma,
jog dël papildomø ar specialiø pertraukø sumaþëja darbo uþmokestis, kurá bûtina kompensuoti. Be to, kaip jau buvo aptarta, nagrinëjant garantiniø priemokø poþymius, priemokos
nëra tiesiogiai susijusios su darbo uþmokesèio kompensavimu uþ laikotarpius, kurie áskaitomi á darbo laikà.

Iðvados
Ðiandien garantinės išmokos ir priemokos nëra tiksliai apibrëþtos nei norminiuose aktuose, nei darbo teisës moksle, taèiau tik tiksli samprata gali padëti nustatyti garantiniø iðmokø ar priemokø mokëjimo atvejus ir atskirti ðias garantijø formas nuo kitø ið darbo teisiniø
santykiø kylanèiø darbdavio finansiniø pareigø.
Iðanalizavus garantiniø iðmokø ir priemokø sampratà, galima iðskirti tokius esminius jø
poþymius:
1) garantinës iðmokos ir priemokos nëra tiesiogiai siejamos su atliktu darbu, jo kiekybe ar kokybe. Jø tikslas yra uþtikrinti, kad darbuotojas neprarastø pajamø tol, kol
dël svarbiø ástatymo numatytø prieþasèiø neatlieka darbo pareigø ir negauna darbo
uþmokesèio arba ne dël savo kaltës gauna maþesná darbo uþmokestá;
2) ðiø mokëjimø atvejai yra átvirtinti bendruosiuose norminiuose aktuose arba lokaliniuose norminiuose aktuose;
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3) ástatymø nustatytais atvejais pareiga mokëti garantines iðmokas kyla ne tik darbdaviams, bet ir kitiems subjektams, nesusijusiems su darbuotoju darbo teisiniais santykiais;
4) kartais teisë gauti garantines iðmokas ar priemokas siejama su specifiniais subjektiniais darbuotojo poþymiais arba objektyviais kriterijais, nulemianèiais skirtingas
darbo sàlygas;
5) garantinës iðmokos arba priemokos gali bûti mokamos ir uþ darbo ar poilsio laikà, ir
uþ laikotarpius, kurie nepriskiriami në vienam ið ðiø laiko reþimø.
Kad tinkamai bûtø nustatyta garantiniø iðmokø ir priemokø vieta darbuotojo garantijø
sistemoje, svarbu atskirti garantines iðmokas ir priemokas nuo darbo uþmokesèio ir tarpusavyje. Garantiniø iðmokø ir priemokø tikslai ir reglamentavimas yra panaðûs, taèiau kai norima nustatyti, kuriai rûðiai priskirtinas konkretus garantinis mokëjimas, reikia þiûrëti, kurios
rûðies mokëjimo poþymius jis labiau atitinka. Pagrindinis poþymis, leidþiantis atskirti iðmokas
ir priemokas nuo darbo uþmokesèio, yra tai, jog ðios garantijø formos nëra siejamos su atliekamu darbu, t. y. jo kokybe ar kiekybe.
Kai kuriuose DK straipsniuose nurodyta, kad garantiniø iðmokø ar priemokø atveju
darbuotojui mokamas darbo uþmokestis. Ðias ástatymø nuostatas reikia aiðkinti ne tik semantiðkai, bet ir taikant sisteminá metodà. Analizuojant ðiø ástatymø nuostatø santyká su kitomis normomis, daroma iðvada, jog taip tik nustatomas iðmokø ar priemokø dydis bei apskaièiavimo tvarka, taèiau nëra áteisinama pareiga mokëti darbo uþmokestá.
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SUMMARY
Problems of guarantee payments’ and extra pays’ conception and their separation from wage
and other forms of payments are analyzed in the article. It should note that at this moment there is no
proper clarification of the conception of guarantee payments and guarantee extra pays in Laws or in
legal science. It is hard to separate them from wage or one another without correct concept of these
forms of employee guaranties.
In the article different Laws, legal scientific literature and concept of guarantee payments and
extra pays are compared and studied applying logical and comparative analysis methods. The author
researches essential features and elements and formulates the concepts of the mentioned forms of
payments. Using formulated features and concepts guarantee payments and extra pays are separated
from the wage and from each other.
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