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Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašas
B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma kiekvienai veiksmo rūšiai, nurodant veiksmo rūšies
pavadinimą ir jei taikoma intervencijų kategorijos kodą)
Ar vadovaujančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms supaprastintai
apmokamoms išlaidoms padengti?
Jei taip, nurodyti tą išorės bendrovę:

1. Veiksmo rūšies aprašymas,
įskaitant įgyvendinimo
tvarkaraštį1

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)

Taip / Ne – Išorės bendrovės pavadinimas
Įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
planą „Naujos kartos Lietuva“2, viena iš investicinių veiklų,
susijusių su siekimu didinti švietimo sistemos ir darbo rinkos
atitiktį, stiprinant profesinio rengimo ir profesinio
orientavimo paslaugas visą gyvenimą, yra kokybiško ir
prieinamo švietimo visą gyvenimą kiekvienam gyventojui
paslaugų užtikrinimas. Todėl pagal 2021–2030 m. švietimo
plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03
„Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo
sistemą“ bus teikiama parama pameistrystei ir mokymuisi
darbo vietoje, sudarant palankias sąlygas asmenims įgyti
praktinių įgūdžių darbo vietoje, bendradarbiaujant su įmone ar
įmonėmis3. Šių veiklų, kuriomis bus kuriamos ir
įgyvendinamos priemonės profesinio mokymo pameistrystės
forma organizavimui skatinti, įgyvendinimui bus taikomi
fiksuotieji vieneto įkainiai, kurie bus naudojami
kompensuojant projekto dalyvių profesinio mokymo pagal
pameistrystės formą praktinio mokymo ir mokymosi darbo
vietoje (toliau – pameistrystės vykdymo vieta) išlaidas.
Numatoma investicijos veiklų įgyvendinimo pradžia – 2022
m., pabaiga – 2026 m.
D.1.4. Kompetencijos žaliajai ir skaitmeninei transformacijai
įgyjamos profesinio mokymo sistemoje D.1.4.3. Pameistrystė
ir mokymasis darbo vietoje

3. Rodiklis, kurį pasiekus
išlaidos yra atlyginamos4

Projekto dalyviai5, sėkmingai baigę mokymus pameistrystės
forma darbo vietoje metu ir gavę baigimo pažymėjimą.

4. Rodiklio, kurį pasiekus
išlaidos yra atlyginamos,
matavimo vienetas

Projekto dalyvių skaičius

Numatoma veiksmų atrankos pradžios data ir numatoma jų užbaigimo galutinė data (nuoroda – 63 straipsnio 5 dalis).
„Naujos kartos Lietuva“ planas priimtas 2021 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl
Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo.
3
Šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.45299/asr
4
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.
5
Projekto dalyvis – pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programų moksleiviai.
1

2
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5. Fiksuotasis vieneto įkainis,
fiksuotoji suma arba fiksuotoji
norma

6. Supaprastinto išlaidų
apmokėjimo suma už matavimo
vienetą arba procentinis dydis
(fiksuotųjų normų atveju)

7. Išlaidų kategorijos, kurioms
taikomas vieneto įkainis,
fiksuotoji suma arba fiksuotoji
norma

Fiksuotieji vieneto įkainiai
Projekto dalyvio ilgos trukmės (nuo 880 val. iki 1440 val.6)
formaliojo profesinio mokymo pagal pameistrystės formą
darbo vietoje fiksuotasis įkainis:
FĮ1 (be PVM): 5 517,93 Eur
FĮ1 (su PVM): 5 535,48 Eur
Projekto dalyvio trumpos trukmės (ne daugiau nei 879 val.)
formaliojo profesinio mokymo pagal pameistrystės formą
darbo vietoje fiksuotasis įkainis:
FĮ2 (be PVM): 3 918,56 Eur
FĮ2 (su PVM): 3 948,20 Eur
Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro šie komponentai:
- profesinio mokymo įstaigos mokytojų ir kito mokymo
įstaigų personalo darbo užmokesčio išlaidos papildomoms
mokymo veikloms, reikalingoms pameistrystės vykdymui,
jeigu tos veiklos nėra finansuojamos iš mokinio krepšelio
(prižiūrint pameistrį, derinant teoriją su praktika ir kt.) (P1);
- projekto dalyvio, mokytojo ir kito mokymo įstaigų
personalo kelionių į praktinio mokymo vykdymo vietą ir
grįžimo iš jos išlaidos (P2);
- projekto dalyvio, mokytojo ir kito mokymo įstaigų
personalo
reikalingos
praktinio
mokymo
metu
apgyvendinimo išlaidos (P3);
- išlaidos praktinio mokymo vykdymui darbo vietoje
reikalingoms medžiagoms ir reikmenims (P4);
- darbdavio, apdraudusio projekto dalyvio civilinę
atsakomybę, draudimo išlaidos (P5);
- projekto dalyvio darbo užmokesčio išlaidos su darbdavio
mokesčiais patiriamos praktinio mokymo metu (P6);
- profesijos meistro ir (ar) organizatorių darbo užmokesčio
išlaidos su darbdavio mokesčiais patiriamos praktinio
mokymo metu (P7);
- profesijos meistro mokymo kaip dirbti su projekto dalyviu
išlaidos (P8).
Pagal nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES
projektų įgyvendinimą, PVM yra tinkamas finansuoti ūkio
subjektams, kurie pagal PVM įstatymą negali PVM
susigrąžinti arba jo nesusigrąžina. Projektus vykdys ūkio
subjektai, kurie PVM susigrąžins ir taikys fiksuotuosius
vieneto įkainius be PVM, bei, kurie PVM nesusigrąžins ir
taikys fiksuotuosius vieneto įkainius su PVM. Faktinis PVM
tinkamumas finansuoti (iš nacionalinių lėšų) yra nurodytas
nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES
projektų įgyvendinimą.

6

1440 val. trukmė atitinka 9 mėn. (1 mėnesio val. skaičius yra laikomos 160 val. = 5 d. x 8 val. x 4 sav.)
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8. Ar šios išlaidų kategorijos
apima visas veiksmo tinkamas
finansuoti išlaidas? (T/N)

9. Koregavimo (-ų) metodas7

N, įgyvendinant veiklas, gali būti patiriamos kitos tiesioginės
išlaidos, neįtrauktos į fiksuotuosius vieneto įkainius, ir
netiesioginės išlaidos.
Kadangi fiksuotieji vieneto įkainiai nustatyti remiantis
vykdomų projektų, kurių vėliausia veiklų įgyvendinimo
pabaigos data – 2023 m., duomenimis, fiksuotieji vieneto
įkainiai galės būti atnaujinami ne anksčiau kaip 2023 m. II
ketv. ir vėliau bus perskaičiuojami kiekvienais metais vieną
kartą per metus iki einamųjų metų II ketv. pabaigos.
Atnaujinant dydžius turi būti atsižvelgiama į Lietuvos
statistikos departamento pateiktą (viešą) informaciją ir
įvertinami aktualių teisės aktų pasikeitimai, o fiksuotųjų
dydžių komponentai turi būti perskaičiuoti pagal žemiau
išvardintas sąlygas:
P1, P6, P7 – mokytojų ir kito mokymo įstaigų personalo darbo
užmokesčio išlaidų papildomoms mokymo veikloms,
projekto dalyvio ir profesijos meistro ir (ar) organizatorių
darbo užmokesčio išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių
komponentai indeksuojami atsižvelgiant į Lietuvos statistikos
departamento bendrą šalies mėnesinio darbo užmokesčio
(bruto) indeksą, lyginant su ankstesniais metais8;
P2 – kelionės išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių komponentas
indeksuojamas atsižvelgiant į vartotojų kainų pokytį,
apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą
vartojimo prekių ir paslaugų skyriui „Transportas“ palyginti
su ankstesniais metais9;
P4, P5 – išlaidų medžiagoms ir reikmenims bei civilinės
atsakomybės draudimo išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių
komponentai indeksuojami atsižvelgiant į vartotojų kainų
pokytį, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą
vartojimo prekių ir paslaugų skyriui „Vartojimo prekės ir
paslaugos“ palyginti su ankstesniais metais“ 10;

7

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).

8

Oficialūs statistiniai duomenys: Gyventojai ir socialinė statistika, Darbo užmokestis ir darbo sąnaudos, Darbo
užmokesčio rodikliai (ketvirtiniai ir metiniai), Darbo užmokesčio indeksas (mėnesinis), Ekonominės veiklos rūšis
(EVRK 2 red., detalios veiklos) (TOTAL iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis), Sektorius (Šalies ūkis su
individualiosiomis įmonėmis), Tipas (Bruto), Lyginimas (palyginta su ankstesniais metais). Šaltinis: Rodiklių duomenų
bazė - Oficialiosios statistikos portalas

9

Oficialūs statistiniai duomenys: Ūkis ir finansai (makroekonomika), Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos, Suderinti
vartotojų kainų indeksai (SVKI), kainų pokyčiai, suderinti vartotojų kainų indeksai pagal pastovius mokesčių tarifus ir
svoriai, Vartotojų kainų pokyčiai, Vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (2015
m.-100),Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtų klasifikatorius (ECOIOCP),“073 Transportas“,
Lyginimas ,,palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu“. Šaltinis: Rodiklių duomenų bazė - Oficialiosios
statistikos portalas

10

Naudojami naujausi oficialūs statistiniai duomenys: Ūkis ir finansai (makroekonomika), Kainų indeksai, pokyčiai ir
kainos, Suderinti vartotojų kainų indeksai (SVKI), kainų pokyčiai, suderinti vartotojų kainų indeksai pagal pastovius
mokesčių tarifus ir svoriai, Vartotojų kainų pokyčiai, Vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų
kainų indeksą (2015 m.-100), Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtų klasifikatorius (ECOIOCP), „00
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P8 – įmonių darbuotojų, t.y. profesijos meistrų, mokymo
išlaidų
fiksuotųjų
vieneto
įkainių
komponentas
indeksuojamas atsižvelgiant į vartotojų kainų pokytį,
apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą
vartojimo prekių ir paslaugų skyriui „Švietimas“ palyginti su
ankstesniais metais11.
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.
Siekiant gauti apmokėjimą pagal fiksuotuosius vieneto
įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatams pagrįsti bus
kaupiami šie rezultato pasiekimą pagrindžiantys dokumentai:
− pameistrystės darbo sutartis12 su priedais (mokymo
10. Vienetų pasiekimo tikrinimas
sutartimi), kurioje turi būti nurodyta mokymosi
– Aprašykite, kokiu (-iais)
pameistrystės forma trukmė valandomis;
dokumentu (-ais) / sistema bus
− profesinės mokymo įstaigos mokomam asmeniui
remiamasi tikrinant, ar pateikti
išduotas dokumentas, patvirtinantis įgytas profesines
vienetai pasiekti
žinias (pažymėjimas, kuriame turi būti nurodyti
– Aprašykite, kas bus tikrinama
išklausyti moduliai ar jų dalys, baigti pameistrystės
valdymo patikrinimų metu ir kas
mokymo forma)).
juos atliks
Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu13
– Aprašykite, kokia bus
administruojančiajai institucijai teiks fiksuotųjų vieneto
atitinkamų duomenų /
dokumentų rinkimo ir saugojimo įkainių rezultatą pagrindžiančius dokumentus, kurie kaupiami
ir saugomi administruojančios institucijos informacinėje
tvarka
sistemoje. Administruojančioji institucija tikrins, ar pasiekti
fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatai.
Projektų patikrų bei dokumentų rinkimo ir saugojimo tvarka
vykdoma, laikantis nacionaliniuose teisės aktuose14,
Vartojimo prekės ir paslaugos“ Lyginimas ,,palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu“, Šaltinis: Rodiklių
duomenų bazė - Oficialiosios statistikos portalas
11
Naudojami naujausi oficialūs statistiniai duomenys: Ūkis ir finansai (makroekonomika), Kainų indeksai, pokyčiai ir
kainos, Suderinti vartotojų kainų indeksai (SVKI), kainų pokyčiai, suderinti vartotojų kainų indeksai pagal pastovius
mokesčių tarifus ir svoriai, Vartotojų kainų pokyčiai, Vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų
kainų indeksą (2015 m.-100), Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtų klasifikatorius (ECOIOCP), 10
Švietimas“, Lyginimas ,,palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu“, Šaltinis: Rodiklių duomenų bazė Oficialiosios statistikos portalas
12
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, III skirsnis. Šaltinis: XII2603 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (lrs.lt)
13
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027
metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos
kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. 1K-237) teikiama veiklos ataskaita, kurios viena iš dalių –
mokėjimo prašymas.
14
Metodikos rengimo metu (2022 m. balandžio 10 d. – rugpjūčio 11 d.) galiojo 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų
ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų
įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K240 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis
finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šaltinis: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/6b8cc300deeb11eb9f09e7df20500045/asr; Nuo 2022 m. rugpjūčio 11 d. įsigalioja Įsakymas 1K237. Šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd3d3843f26111ecbfe9c72e552dd5bd?jfwid=xol36oerp
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reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą, nustatytų
reikalavimų.

15

11. Galimos žalingos paskatos,
švelninimo priemonės15 ir
apskaičiuotasis rizikos lygis
(didelė / vidutinė / maža)

1. Kyla rizika, kad gali pasikeisti teisės aktų nuostatos,
turinčios įtakos profesinio mokymo pagal pameistrystės
formą darbo vietoje išlaidų kompensavimui, pavyzdžiui,
nustatoma, kad nebus apmokamos kelionės išlaidos, iš esmės
pasikeičia profesinio mokymo paslaugų išlaidų apmokėjimas
ar pan.
Rizikos lygis
Maža
Galimi sprendimo būdai
Atnaujinti/ papildyti metodiką.
2. Nustačius du mokymo darbo vietoje pagal pameistrystės
formą fiksuotuosius vieneto įkainius, atsižvelgiant į mokymo
programos trukmę, kyla rizika, kad švietimo įstaiga sieks, kad
mokymų trukmė būtų ilgesnė, siekiant gauti didesnį
finansavimą.
Rizikos lygis
Maža
Galimi sprendimo būdai
Mokymų trukmė nustatoma atsižvelgiant į Studijų, mokymo
programų ir kvalifikacijų registre įregistruotos formaliojo
profesinio mokymo programos ar jos modulio (-ių) trukmę, o
konkrečią profesiją renkasi projekto dalyvis. Švietimo įstaiga
tik užtikrina, kad jis rinktųsi paklausią darbo rinkoje profesiją.
3. Kyla rizika, kad pasikeitus ekonominėms sąlygoms,
sparčiai didėjant infliacijai, nustatyti fiksuotųjų vieneto
įkainių dydžiai gali būti nepakankami.
Rizikos lygis
Maža
Galimi sprendimo būdai
Fiksuotųjų vieneto įkainių dydžiai kiekvienais metais turi būti
perskaičiuojami, atsižvelgiant į B dalies 9 p. numatytas
perskaičiavimo sąlygas.

12. Visa suma (nacionalinė ir
ES), kurią, tikimasi, Komisija
šiuo pagrindu atlygins

Netaikoma.

Ar yra kokių nors galimų neigiamų pasekmių remiamų veiksmų kokybei ir, jei taip, kokių priemonių (pvz., kokybės
užtikrinimo) bus imtasi šiai rizikai kompensuoti?

