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Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo pagrindimas 

B. Duomenys pagal veiksmo rūšį  

 
1 Numatoma veiksmų atrankos pradžios data ir numatoma jų užbaigimo galutinė data (nuoroda – 63 straipsnio 5 dalis). 
2 Tinkamumo finansuoti laikotarpis. 

1. Veiksmo rūšies aprašymas, 

įskaitant įgyvendinimo 

tvarkaraštį1 

Fiksuotieji vieneto įkainiai gali būti taikomi veikloms 

arba projektams, orientuotiems į gebėjimų stiprinimą 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse, 

mokslo ir studijų institucijų gebėjimų bendradarbiauti su 

verslu ugdymą, viešojo sektoriaus gebėjimų inicijuoti ir 

vykdyti ikiprekybinius pirkimus stiprinimą, 

kompetencijų ugdymą didelio našumo skaičiavimo, 

dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo taikymo srityse, 

švietimo sričių specialistų turimų kompetencijų 

tobulinimą ir naujų skaitmeninių ir dalykinių 

kompetencijų suteikimą ir pan., kuriuose dalyvauja 

valstybės tarnautojai, kitų viešojo valdymo institucijų ir 

privačių juridinių asmenų darbuotojai ir kuriems tuo 

metu mokamas projektų dalyvių darbo užmokestis. 

Numatoma išlaidų apmokėjimo pradžia – 2022 m. II 

ketvirtis, išlaidų apmokėjimo pabaigos data – 2029 m. IV 

ketvirtis2. 

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)  

1 prioritetas „Pažangesnė Lietuva“ 

Konkretus uždavinys – 1.1 „Plėtoti ir stiprinti mokslinių 

tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias 

technologijas“ 

Konkretus uždavinys – 1.2 „Pasinaudoti skaitmeninimo 

teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų 

organizacijoms ir valdžios institucijoms“ 

Konkretus uždavinys – 1.3 „Stiprinti tvarų MVĮ augimą 

bei konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita 

ko pasitelkiant gamybines investicijas“ 

Konkretus uždavinys – 1.4 „Ugdyti pažangiajai 

specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui 

reikalingus įgūdžius“ 

 

4 prioritetas „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 

Konkretus uždavinys – 4.2 „Didinti švietimo ir mokymo 

sistemų kokybę, įtraukumą, veiksmingumą ir jų 

aktualumą darbo rinkos atžvilgiu, be kita ko pripažįstant 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus, siekiant 

padėti įgyti bendrąsias kompetencijas verslumo ir 
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3 Veiksmų, apimančių kelis supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdus, skirtingus projektus ar vienas po kito einančius 

veiksmo etapus, atveju reikia užpildyti 3–11 laukelius kiekvienam rodikliui, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos. 
4    Privatūs juridiniai asmenys – juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti privačius interesus. 
5  Viešojo valdymo institucijos – subjektai (valstybės politikai, valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos, 

pareigūnai, valstybės tarnautojai, valstybės ar savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar 

dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacijos, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose 

valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime), teisės 

aktų įgalioti dalyvauti viešojo valdymo procesuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. 

nutarimo Nr. 171 „Dėl viešojo valdymo tobulinimo 2014–2020 m. programos patvirtinimo“ 6 punktas). 
6 Dalyvis – fizinis asmuo, kuriam veiksmas tiesiogiai naudingas, tačiau kuris nėra atsakingas už to veiksmo inicijavimą 

arba jo inicijavimą ir įgyvendinimą (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060 2021 m. birželio 

24 d. kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos 

fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų 

bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos 

finansinės paramos priemonės taisyklės“ 2 str. 40 p.). 

skaitmeninius įgūdžius, ir skatinti taikyti dualines 

mokymo ir profesinio mokymo sistemas“ 

Konkretus uždavinys – 4.3 „Skatinti, kad visi, visų pirma 

palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų vienodas 

galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir 

mokymo paslaugas ir užbaigti mokslą, pradedant 

ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, taip pat bendruoju 

lavinimu ir profesiniu rengimu bei mokymu, baigiant 

tretiniu išsilavinimu ir suaugusiųjų švietimu ir 

mokymusi, be kita ko, visiems sudaryti palankesnes 

sąlygas judumui mokymosi tikslais ir užtikrinant 

prieinamumą neįgaliesiems“ 

Konkretus uždavinys – 4.4 „Skatinti mokymąsi visą 

gyvenimą, visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių 

kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, 

atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau 

numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, 

grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti 

palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti 

profesinį judumą“ 

3. Rodiklis, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos3 

Privačių juridinių asmenų4 ir viešojo valdymo institucijų5 

projektų dalyvių6 darbo užmokestis 

4. Rodiklio, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos, 

matavimo vienetas 

Privačių juridinių asmenų ir viešojo valdymo institucijų 

projektų dalyvių, kurie iš projekto veiklos gauna naudą, 

tačiau nėra atsakingi už tos veiklos įgyvendinimą, 

mokamo darbo užmokesčio valandų skaičius, val.  

5. Fiksuotasis vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Fiksuotasis vieneto įkainis 

6. Supaprastinto išlaidų 

apmokėjimo suma už matavimo 

FĮ1 – 7,10 Eur/val. (privačių juridinių asmenų projektų 

dalyvių darbo užmokesčio fiksuotasis vieneto įkainis I, 
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7 https://osp.stat.gov.lt/600  
8 Jei taikytina, nurodykite koregavimo dažnumą ir laiką ir pateikite aiškią nuorodą į konkretų rodiklį (įskaitant saitą į 

interneto svetainę, kurioje šis rodiklis paskelbtas, jei taikytina). 

vienetą arba procentinis dydis 

(fiksuotųjų normų atveju) 

R, S, A, N, L, E, H, F, G, P ekonomikos sektoriams pagal 

EVRK 2 klasifikatorių7); 

 

FĮ2 – 9,71 Eur/val. (privačių juridinių asmenų projektų 

dalyvių darbo užmokesčio fiksuotasis vieneto įkainis C, 

Q, B, D, M ekonomikos sektoriams pagal EVRK 2 

klasifikatorių9); 

 

FĮ3 – 15,29 Eur/val. (privačių juridinių asmenų projektų 

dalyvių darbo užmokesčio fiksuotasis vieneto įkainis K ir 

J ekonomikos sektoriams pagal EVRK 2 klasifikatorių9); 

 

FĮ4 – 8,15 Eur/val. (viešojo valdymo institucijų projektų 

dalyvių darbo užmokesčio fiksuotasis vieneto įkainis R, 

L, N, G, P, S, E, A, C ekonomikos sektoriams pagal 

EVRK 2 klasifikatorių9); 

 

FĮ5 – 10,40 Eur/val. (viešojo valdymo institucijų 

projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotasis vieneto 

įkainis H, Q, F, O, D, M ekonomikos sektoriams pagal 

EVRK 2 klasifikatorių9); 

 

FĮ6 – 14,81 Eur/val. (viešojo valdymo institucijų 

projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotasis vieneto 

įkainis J ir K ekonomikos sektoriams pagal EVRK 2 

klasifikatorių9. 

7. Išlaidų kategorijos, kurioms 

taikomas vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Projektų dalyvių darbo užmokestis 

8. Ar šios išlaidų kategorijos 

apima visas veiksmo tinkamas 

finansuoti išlaidas? (T/N) 

N 

Konkrečių tikslų, išvardintų šio priedėlio B dalies 2 

punkte, pasiekimui bus patiriamos ir kitos tiesioginės bei 

netiesioginės veiklų vykdymo išlaidos. 

9. Koregavimo (-ų) metodas8  

Fiksuotieji vieneto įkainių dydžiai atnaujinami 

kiekvienais metais, vieną kartą per metus iki N metų II 

ketv. pab. pagal žemiau nurodytas sąlygas: 

- kai Lietuvos statistikos departamentas skelbia 

metinius (jei iki II ketv. pabaigos neskelbiami 

metiniai duomenys, tuomet taikomi ketvirtiniai) 

https://osp.stat.gov.lt/600
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9 Naudojami naujausi oficialūs mėnesinio darbo užmokesčio duomenys: Gyventojai ir socialinė statistika, Darbo 

užmokestis ir darbo sąnaudos, Darbo užmokestis, Darbo užmokestis (mėnesinis), Ekonominės veiklos rūšis (EVRK 

2 red., sekcijų lygiu) | Įmonių dydžio grupė (detalios grupės) | Sektorius | Tipas (2011 - 2020). Šaltinis: 

https://www.stat.gov.lt/ . 

N-1 metų vidutinio darbo užmokesčio duomenis 

pagal ekonominės veiklos rūšis. Fiksuotųjų 

vieneto įkainių dydžiai perskaičiuojami remiantis 

duomenimis apie vidutinį darbo užmokestį nuo 

N-1 metų (naudojant metinius duomenis) arba 

nuo paskutinių keturių ketvirčių (naudojant 

ketvirčio duomenis)9.  

- įvertinant darbdavio mokesčius 

reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus.  

Pagal aukščiau numatytas sąlygas perskaičiuoti 

fiksuotieji vieneto įkainiai įsigalios nuo atnaujintų dydžių 

paskelbimo dienos ir galės būti taikomi fiksuotųjų 

vieneto įkainių rezultatams, pasiektiems po atnaujintų 

fiksuotųjų vieneto įkainių įsigaliojimo dienos. 

10. Vienetų pasiekimo tikrinimas 

– Aprašykite, kokiu (-iais) 

dokumentu (-ais) / sistema bus 

remiamasi tikrinant, ar pateikti 

vienetai pasiekti 

– Aprašykite, kas bus tikrinama 

valdymo patikrinimų metu ir kas 

juos atliks 

– Aprašykite, kokia bus 

atitinkamų duomenų / 

dokumentų rinkimo ir saugojimo 

tvarka  

Siekiant gauti apmokėjimą iš Europos Komisijos pagal 

fiksuotuosius vieneto įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių 

rezultatams pagrįsti bus kaupiami šie rezultatų pasiekimą 

pagrindžiantys dokumentai: 

1. mokymų/ renginio programa/tvarkaraštis (taikoma, jei 

projektų dalyviai dalyvauja mokymų veiklose); 

2. mokymų dalyvių sąrašai su parašais, nurodant, kiek 

valandų jie praleido mokymuose (taikoma, jei projektų 

dalyviai dalyvauja mokymų veiklose); 

3. dalyvių katalogo kopija (išrašas), kurioje nurodytas 

parodoje pan. renginyje, dalyvavęs dalyvis, ir (arba) 

dalyvio kortelės kopija (taikoma, jei projektų dalyviai 

dalyvauja parodose); 

4. dalyvio kortelės ir (arba) oficialaus pakvietimo 

dalyvauti verslo misijoje ar pan. renginyje kopijos  

(taikoma, jei projektų dalyviai dalyvauja verslo misijose  

ar pan. renginiuose);  

5. darbo laiko apskaitos žiniaraštis (taikoma, jei projektų 

dalyviai dalyvauja ne mokymų veiklose, pavyzdžiui, 

parodose, konferencijose ir pan.); 

6. dalyvių tinkamumui įrodyti – dokumentai, įrodantys 

projekto dalyvių pareigybę ir sektorių, kuriame jie dirba: 

• informacija apie priklausymą konkrečiam sektoriui, 

kuri pateikiama Lietuvos statistikos departamento 

internetiniame puslapyje  

https://www.stat.gov.lt/
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10 Ar yra kokių nors galimų neigiamų pasekmių remiamų veiksmų kokybei ir, jei taip, kokių priemonių (pvz., kokybės 

užtikrinimo) bus imtasi šiai rizikai kompensuoti? 

(http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html) 

arba  

• dalyvio darbo sutartis arba 

• projekto vykdytojo ar siunčiančiosios organizacijos 

(t. y. dalyvio darbdavio) deklaracija. 

Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymais 

administruojančiajai institucijai teiks fiksuotųjų vieneto 

įkainių rezultatus pagrindžiančius dokumentus, kurie 

kaupiami ir saugomi informacinėje sistemoje. 

Administruojančioji institucija tikrins, ar pasiekti 

fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatai. 

Projektų patikrų ir dokumentų rinkimo bei saugojimo 

tvarka vykdoma, laikantis nacionaliniuose teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą, 

nustatytų reikalavimų. 

11. Galimos žalingos paskatos, 

švelninimo priemonės10 ir 

apskaičiuotasis rizikos lygis 

(didelė / vidutinė / maža) 

1. Gali būti deklaruojamas nedirbančių dalyvių darbo 

užmokestis. 

Rizikos lygis: 

Maža. 

Galimi sprendimo būdai:  

Teikiant mokėjimo prašymus ir informaciją apie 

dalyvius,Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – 

„SoDra“) duomenų bazėje patikrinama, ar dalyviai iš 

tikrųjų dirba. 

 

2. Deklaruojant išlaidas už laiką, kurį darbuotojas 

praleidžia dalyvaudamas projekto veiklose, kyla rizika, 

kad šio dalyvio deklaruojamas valandų skaičius yra 

didesnis nei jis dirbo dėl to, kad tuo laikotarpiu sirgo, 

atostogavo ar jam nustatytas darbo valandų skaičius 

įprastai yra mažesnis  

Rizikos lygis:  

Maža. 

Galimi sprendimo būdai:  

Projekto vykdytojas, teikdamas pažymą dėl dalyvių 

darbo užmokesčio skyrimo taikant fiksuotuosius vieneto 

įkainius patvirtina, kad pateikta informacija yra teisinga. 

Lankomumo registrai visada pasirašomi dalyvio ir 

tikrinami, siekiant įsitikinti, ar apmokėtos mokymuose 

praleistos valandos. Didesnė rizika gali kilti trečiųjų šalių 

http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html
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mokymų dalyviams, todėl patikros vietoje metu projekto 

vykdytojas turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus 

(pavyzdžiui, institucijos el. laišką, užpildytą klausimyną 

ar registracijos formą ir pan.). 

Taip pat yra galimybė „SoDra“ duomenų bazėje 

patikrinti, ar dalyvis sirgo tam tikru laikotarpiu. 

Tikrinama, ar mokymų metu dalyvis iš tikrųjų dirbo 

(tikrinami lankomumo registrai), ar dirbo konkrečioje 

nurodytoje įmonėje (patikrinama „SoDra“ duomenų 

bazėje), ar nesirgo (patikrinama „SoDra“ duomenų 

bazėje), jei dalyvio darbo užmokestis buvo deklaruotas, 

tikrinama, ar mokymo metu nebuvo jokių atostogų, 

draudimo laikotarpio, motinystės atostogų. 

 

3. Apskaičiuojant viešojo valdymo institucijų 

fiksuotuosius vieneto įkainius nebuvo įtraukta B ir 

I55_I56 sektorių ir privačių juridinių asmenų O84 

sektoriaus statistinė informacija, nes tokia informacija 

nėra skelbiama statistikos departamento internetiniame 

puslapyje, todėl, jei projektų veiklose dalyvautų tokių 

sektorių atstovai, kyla rizika, kad fiksuotieji vieneto 

įkainiai jiems nebūtų tinkami.  

Rizikos lygis: 

Maža.  

Galimi sprendimo būdai:  

Jei atsirastų šių sektorių statistiniai duomenys skelbiami 

Lietuvos statistikos departamento internetiniame 

puslapyje, tuomet fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo 

metodika būtų papildyta šių sektorių statistiniais 

duomenimis, įtraukiant juos į fiksuotųjų vieneto įkainių 

apskaičiavimą. Naujai nustatyti fiksuotieji vieneto 

įkainiai būtų tvirtinami su Investicijų programos keitimu. 

Iki metodikos atnaujinimo tokios patirtos išlaidos galės 

būti deklaruojamas pagal faktinį jų patyrimą.  

 

4. Gali būti situacijų, kai projekto vykdytojas norės 

deklaruoti laiką, praleistą projekto veiklose, ne valandų, 

bet minučių tikslumu. 

Rizikos lygis: 

Maža. 

Galimi sprendimo būdai: 

Tyrimu yra nustatyti valandiniai darbo užmokesčio 

fiksuotųjų vieneto įkainių dydžiai, todėl projekto 

vykdytojas turi deklaruoti faktinį mokymų/darbo laiką 
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astronominėmis valandomis, kadangi valanda yra 

fiksuotųjų vieneto įkainių mato vieneto rezultatas. 

Galimybė fiksuotuosius vieneto įkainius skaidyti ir 

deklaruoti dalimis nėra numatyta, todėl tokios išlaidos 

nebus tinkamos finansuoti.  

5. Gali kilti rizika, kad mokymų dalyvis, kuris yra 

trečiosios šalies atstovas, nėra viešojo valdymo 

institucijos darbuotojas. 

Rizikos lygis: 

Maža. 

Galimi sprendimo būdai: 

Dažniausiai trečiųjų šalių atstovų dalyvių atlyginimai 

projektuose nėra deklaruojami. Dalyvių sąrašą taip pat 

galima papildyti informacija, nurodančia dalyvio 

atstovaujamą organizaciją. 

12. Visa suma (nacionalinė ir 

ES), kurią, tikimasi, Komisija 

šiuo pagrindu atlygins 

5.358.000 Eur (nacionalinė ir ES) 


