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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: Taip / Ne – Išorės bendrovės pavadinimas 

1. Veiksmo rūšies aprašymas, 

įskaitant įgyvendinimo 

tvarkaraštį1 

Įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

plano „Naujos kartos Lietuva“2 4 komponentą „Kokybiškas 

ir prieinamas švietimas visą gyvenimą kiekvienam 

gyventojui“ reformos „Kompetencijos žaliajai ir 

skaitmeninei transformacijai įgyjamos profesinio mokymo 

sistemoje“, viena iš investicinių veiklų, susijusių su siekimu 

didinti švietimo sistemos ir darbo rinkos atitiktį, stiprinant 

profesinio mokymo ir profesinio orientavimo paslaugas visą 

gyvenimą, bus teikiama parama sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose, sudarant palankias sąlygas asmenims 

mokymosi metu įgyti praktinių ir skaitmeninių įgūdžių. 

Profesinę kvalifikaciją siekiančių įgyti asmenų išlaidų 

profesinio mokymo įstaigų sektoriniuose mokymo centruose 

įgyvendinimui bus taikomi fiksuotieji vieneto įkainiai. Šie 

fiksuotieji vieneto įkainiai bus naudojami kompensuojant 

projekto dalyvių profesinio mokymo praktinio mokymo 

sektoriniuose mokymo centruose išlaidas. 

Numatoma investicijos veiklų įgyvendinimo pradžia – 2022 

m., pabaiga – 2026 m. 

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)  

Stiprinti ir plėsti Nacionalinio mobilumo programą, 

užtikrinant galimybes mokytis įvairiomis formomis bei 

siekiant, kad visi profesinio mokymo įstaigų mokiniai 

pasinaudodami naujausia įranga sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose įgytų aktualiausių darbo rinkai praktinių 

ir (arba) skaitmeninių įgūdžių. 

 
1 Numatoma veiksmų atrankos pradžios data ir numatoma jų užbaigimo galutinė data (nuoroda – 63 straipsnio 5 dalis). 
2 Priimtas 2021 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įvertinimo patvirtinimo. Šaltinis: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“ (lrv.lt) 

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Naujos%20kartos%20Lietuva%20planas.pdf
https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Naujos%20kartos%20Lietuva%20planas.pdf
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3. Rodiklis, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos3 

Projekto dalyviai4, dalyvavę nacionalinėje mobilumo 

programoje sektoriniuose praktinio mokymo centruose ir 

gavę pažymėjimą apie patobulintus praktinius ir (arba) 

skaitmeninius įgūdžius. 

4. Rodiklio, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos, 

matavimo vienetas 

Projekto dalyvių, dalyvavusių nacionalinėje mobilumo 

programoje sektoriniuose praktinio mokymo centruose ir 

gavusių pažymėjimą apie patobulintus praktinius bei 

skaitmeninius įgūdžius, skaičius. 

5. Fiksuotasis vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Fiksuotieji vieneto įkainiai 

6. Supaprastinto išlaidų 

apmokėjimo suma už matavimo 

vienetą arba procentinis dydis 

(fiksuotųjų normų atveju) 

Projekto dalyvio formaliojo profesinio mokymo dalyvavimo 

mobilumo programoje, kurios trukmė ne mažiau kaip 5 

dienos, vienos dienos sektoriniame praktinio mokymo centre 

fiksuotasis vieneto įkainis: 

FĮ (be PVM) = 70,24 Eur; 

FĮ (su PVM) = 77,74 Eur. 

Mokymų diena turi būti ne trumpesnės kaip 6 val. ir ne 

ilgesnės kaip 8 val. per dieną trukmės. 

 7. Išlaidų kategorijos, kurioms 

taikomas vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro šie komponentai: 

- profesinio mokymo įstaigos mokytojų ir kito mokymo 

įstaigų personalo darbo užmokesčio ir priskaičiuotų 

kasmetinių atostogų išlaidos, kai mokama už valandas, 

kurias mokytojai ir kitas mokymo įstaigų personalas 

dalyvauja papildomose mokymo sektoriniame praktinio 

mokymo centre veiklose, jeigu jos nėra finansuojamos iš 

mokinio krepšelio, ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas 

kasmetines atostogas bei išmokos už papildomas poilsio 

dienas (P1);  

- mokomų asmenų ir juos lydinčių asmenų (profesijos 

mokytojų arba praktinio mokymo vadovų) tiesiogiai su 

projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje į mokymo 

vietą (sektorinį praktinio mokymo centrą) ir grįžimo iš jos 

išlaidos (P2); 

- mokomų asmenų ir juos lydinčių asmenų (profesijos 

mokytojų arba praktinio mokymo vadovų) būtinos 

apgyvendinimo išlaidos (P3); 

 
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 Projekto dalyviai – mokiniai, atvykstantys mokytis į sektorinį praktinio mokymo centrą pagal formaliojo profesinio 

mokymo programas projekto įgyvendinimo metu iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kurios neturi sektorinio praktinio 

mokymo centro arba turi kito ūkio sektoriaus sektorinį praktinio mokymo centrą. 
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- mokomų asmenų ir juos lydinčių asmenų (profesijos 

mokytojų arba praktinio mokymo vadovų) maitinimo 

išlaidos (P4); 

- išlaidos praktinio mokymo vykdymui sektoriniame 

praktinio mokymo centre reikalingoms medžiagoms ir 

reikmenims, priskiriamiems trumpalaikiam turtui, įsigyti 

(P5); 

 

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. 

8. Ar šios išlaidų kategorijos 

apima visas veiksmo tinkamas 

finansuoti išlaidas? (T / N) 

N, įgyvendinant veiklas, gali būti patiriamos ir kitos 

tiesioginės išlaidos, neįtrauktos į fiksuotąjį vieneto įkainį, ir 

netiesioginės išlaidos.  

9. Koregavimo (-ų) metodas5  

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 fiksuotojo 

dydžio komponentai turi būti perskaičiuoti pagal žemiau 

išvardintas sąlygas: 

P1 – mokytojų ir kito mokymo įstaigų personalo darbo 

užmokesčio išlaidų papildomoms mokymo veikloms bei  

patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už 

kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas 

kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų 

išmokos išlaidų fiksuotojo vieneto įkainio komponentas 

indeksuojamas atsižvelgiant į Lietuvos statistikos 

 
5  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). 
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departamento bendrą šalies mėnesinio darbo užmokesčio 

(bruto) indeksą, lyginant su ankstesniais metais6; 

P2 – kelionės išlaidų fiksuotojo vieneto įkainio komponentas 

indeksuojamas atsižvelgiant į vartotojų kainų pokytį, 

apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą 

vartojimo prekių ir paslaugų skyriui „Transporto paslaugos“ 

palyginti su ankstesniais metais7; 

P3 – mokomų asmenų ir juos lydinčių asmenų būtinų 

apgyvendinimo išlaidų fiksuotojo vieneto įkainio 

komponentas indeksuojamas atsižvelgiant į vartotojų kainų 

pokytį, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą 

vartojimo prekių ir paslaugų skyriui „Apgyvendinimo 

paslaugos“ palyginti su ankstesniais metais8; 

P4 – mokomų asmenų ir juos lydinčių asmenų (profesijos 

mokytojų arba praktinio mokymo vadovų) maitinimo išlaidų 

fiksuotojo vieneto įkainio komponentas indeksuojamas 

atsižvelgiant į vartotojų kainų pokytį, apskaičiuotą pagal 

suderintą vartotojų kainų indeksą vartojimo prekių ir 

paslaugų skyriui „Viešojo maitinimo paslaugos“ palyginti su 

ankstesniais metais9; 

P5 – išlaidų medžiagoms ir reikmenims fiksuotojo vieneto 

įkainio komponentas indeksuojamas atsižvelgiant į vartotojų 

kainų pokytį, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų 

 

6 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 be 

individualiųjų įmonių ),Tipas (Bruto), Lyginimas (palyginta su ankstesniais metais). Šaltinis: Rodiklių duomenų bazė 

- Oficialiosios statistikos portalas 

7 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 Transporto 

paslaugos“, Lyginimas ,,palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu“. Šaltinis: Rodiklių duomenų bazė - 

Oficialiosios statistikos portalas 

8 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),“112 

Apgyvendinimo paslaugos“, Lyginimas ,,palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu“. 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),“111 Viešojo 

maitinimo paslaugos“, Lyginimas ,,palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu“. Šaltinis: Rodiklių duomenų 

bazė - Oficialiosios statistikos portalas 

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=3381&status=A#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=3381&status=A#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=3381&status=A#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=3381&status=A#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=3381&status=A#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=3381&status=A#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=3381&status=A#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=3381&status=A#/
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indeksą vartojimo prekių ir paslaugų skyriui „Vartojimo 

prekės ir paslaugos“ palyginti su ankstesniais metais“ 10. 

 

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 pagal fiksuotuosius vieneto 

įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatams pagrįsti bus 

kaupiami šie rezultato pasiekimą pagrindžiantys dokumentai: 

− projekto dalyviui išduotas priimančios profesinio 

mokymo įstaigos pažymėjimas apie patobulintus 

praktinius ir (arba) skaitmeninius įgūdžius, kuriame 

turi būti nurodytas mokymų laikas dienomis; 

− mokinių, kurie mokėsi pagal profesinio mokymo 

programas sektoriniame praktinio mokymo centre 

lankomumo apskaitos dokumento, iš kurio būtų 

galima įsitikinti dėl mokymų dienų skaičiaus bei 

dienos trukmės (kuri turi būti ne mažiau kaip 6 val. ir 

ne daugiau kaip 8 val.), kopija. 

Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymais11 

administruojančiajai institucijai teiks fiksuotųjų vieneto 

įkainių rezultatą pagrindžiančius dokumentus, kurie 

kaupiami ir saugomi administruojančios institucijos 

informacinėje sistemoje. Administruojančioji institucija 

tikrins, ar pasiekti fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatai.  

Projekto metu mokymai sektoriniame praktinio mokymo 

centre vykdomi grupėms (ne mažiau kaip 5 mokiniai, grupės 

sudėtis gali būti mažesnė, nurodant objektyvias mokinių 

nedalyvavimo priežastis) ir mokymų trukmė grupei turi būti 

ne trumpesnė kaip 5 darbo dienos (ne trumpiau kaip 6 val. ir 

 
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 

Vartojimo prekės ir paslaugos“ Lyginimas ,,palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu“, Šaltinis: Rodiklių 

duomenų bazė - Oficialiosios statistikos portalas 
11 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.“ 

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=3381&status=A#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=3381&status=A#/


Profesinio mokymo įstaigų mokinių mobilumo į sektorinius praktinio mokymo 
centrus išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas 2022 m. rugsėjo 19 d. 

 

 

ne ilgiau kaip 8 val. per dieną). 

Projektų patikrų bei dokumentų rinkimo ir saugojimo tvarka 

vykdoma, laikantis nacionaliniuose teisės aktuose12, 

reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą, nustatytų 

reikalavimų. 

11. Galimos žalingos paskatos, 

švelninimo priemonės13 ir 

apskaičiuotasis rizikos lygis 

(didelė / vidutinė / maža) 

1. Kyla rizika, kad gali pasikeisti teisės aktų nuostatos, 

turinčios įtakos profesinio mokymo sektoriniame praktinio 

mokymo centre 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. 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. 

 

 
12 Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad  
13Ar yra kokių nors galimų neigiamų pasekmių remiamų veiksmų kokybei ir, jei taip, kokių priemonių (pvz., kokybės 

užtikrinimo) bus imtasi šiai rizikai kompensuoti? 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad

