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Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo pagrindimas 

B. Duomenys pagal veiksmo rūšį: 

1. Veiksmo rūšies aprašymas, 

įskaitant įgyvendinimo 

tvarkaraštį1 

Įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“2, komponento 

„Daugiau galimybių kiekvienam aktyviai kurti šalies 

gerovę“ reformos „Į klientą orientuotas užimtumo 

rėmimas“ krypties „Užimtumo rėmimo priemonių 

apimties ir įvairovės didinimas, prisidedant prie 

skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų siekimo 

ir žiedinės ekonomikos skatinimo“ bus organizuojama 

Kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonė. Ji 

suteiks galimybę darbo ieškantiems asmenims 

(bedarbiams/užimtiems asmenims) mokytis ir įgyti 

aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas3 ir 

kompetencijas pagal profesinio mokymo programas ir jų 

modulius, neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programas, taip pat įsivertinti neformaliojo švietimo ir 

savišvietos būdu įgytas kompetencijas. Šiuo tyrimu 

nustatomas neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu 

įgytų kompetencijų pripažinimo išlaidų fiksuotasis 

įkainis.  

Numatoma investicijos veiklų įgyvendinimo pradžia – 

2022 m. – 2026 m. 

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)  

Bedarbiams ir užimtiems asmenims bus sudaryta 

galimybė įsivertinti ir pripažinti neformaliojo švietimo ir 

savišvietos būdu įgytas aukštą pridėtinę vertę kuriančias 

kompetencijas. 

3. Rodiklis, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos4 

Projekto dalyviai5, gavę neformaliojo švietimo ir 

savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo išvadą 

4. Rodiklio, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos, 

matavimo vienetas 

Projekto dalyvių, kuriems atliktas neformaliojo švietimo 

ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas, 

skaičius 

 
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 plano įvertinimo patvirtinimo 
3 Kurios yra patvirtintos 2022 m. rugpjūčio 5 d. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-245 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. V-438 „Dėl Aukštą pridėtinę vertę 

kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Šaltinis: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/502a08c016e411edb4cae1b158f98ea5  
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 – bedarbis ar užimtas asmuo, dirbantis ir pagal Užimtumo įstatymą turintis užimto asmens statusą, 

siekiantys įgyti aukštos pridėtinės vertės kvalifikaciją ar kompetenciją. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/502a08c016e411edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/502a08c016e411edb4cae1b158f98ea5
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5. Fiksuotasis vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Fiksuotasis vieneto įkainis 

6. Supaprastinto išlaidų 

apmokėjimo suma už matavimo 

vienetą arba procentinis dydis 

(fiksuotųjų normų atveju) 

FĮ – 273,91 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis mokamas 

už projekto dalyvio neformaliojo švietimo ir savišvietos 

būdu įgytų kompetencijų pripažinimą6. 

7. Išlaidų kategorijos, kurioms 

taikomas vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimo išlaidos 

8. Ar šios išlaidų kategorijos 

apima visas veiksmo tinkamas 

finansuoti išlaidas? (T/N) 

N 

Pagal veiksmą tinkamos finansuoti bus ir netiesioginės 

išlaidos. 

9. Koregavimo (-ų) metodas7  

Fiksuotasis vieneto įkainis atnaujinamas kiekvienais 

metais vieną kartą per metus iki I ketv. pabaigos, 

atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento pateiktą 

(viešą) informaciją ir indeksuojant fiksuotąjį vieneto 

įkainį pagal vartotojų kainų pokytį, apskaičiuotą pagal 

suderintą vartotojų kainų indeksą vartojimo prekių ir 

paslaugų skyriui „Švietimas“ palyginti su ankstesniais 

metais8. 

 

Pagal aukščiau numatytą sąlygą perskaičiuotas 

fiksuotojo vieneto įkainis įsigalios nuo atnaujinto dydžio 

paskelbimo dienos ir galės būti taikomas fiksuotojo 

vieneto įkainio rezultatams, pasiektiems po atnaujinto 

fiksuotojo vieneto įkainio 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 

Siekiant gauti apmokėjimą pagal fiksuotuosius vieneto 

įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių kiekybinio rezultato 

pasiekimui pagrįsti bus kaupiamas projekto vykdytojų 

teikiamas projekto dalyvių neformaliojo švietimo ir 

savišvietos būdu įgytų aukštą pridėtinę vertę kuriančių 

kompetencijų pripažinimą  įrodantis dokumentas – 

neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų aukštą 

pridėtinę vertę kuriančių kompetencijų pripažinimo 

išvada, kurią išduoda įmonė, turinti teisę pripažinti 

neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas 

 
6 Mokymo paslaugos pagal PVM įstatymo 22 str. yra neapmokestinamos PVM. 
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  Naudojami naujausi oficialūs statistiniai duomenys: Ūkis ir finansai (makroekonomika), Kainų indeksai, pokyčiai ir 

kainos, Suderintų vartotojų kainų indeksai (SVKI) 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 ,,Su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu“, Laikotarpis (2021, 2020 ir 2019 m. pagal mėn.). 

Šaltinis: https://www.stat.gov.lt/  

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

dokumentų rinkimo ir saugojimo 

tvarka  

kompetencijas.  

Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymais9 

administruojančiai institucijai teiks fiksuotojo vieneto 

įkainio rezultatą pagrindžiantį dokumentą, kuris 

kaupiamas ir saugomas administruojančios institucijos 

informacinėje sistemoje. Administruojanti institucija 

tikrins, ar pasiektas fiksuotojo vieneto įkainio rezultatas. 

Projektų patikrų ir dokumentų rinkimo bei saugojimo 

tvarka vykdoma laikantis nacionaliniuose teisės 

aktuose10, reglamentuojančiuose ES projektų 

įgyvendinimą, nustatytų reikalavimų. 

11. Galimos žalingos paskatos, 

švelninimo priemonės11 ir 

apskaičiuotasis rizikos lygis 

(didelė / vidutinė / maža) 

Kyla rizika, kad iš esmės gali keistis nacionaliniai teisės 

aktai, reglamentuojantys neformaliojo švietimo ir 

savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo 

bedarbiams ir užimtiems asmenims finansavimą. 

 

Rizikos lygis 

Maža 

 

Galimi sprendimo būdai 

Įvykus esminiams pokyčiams teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose fiksuotojo vieneto įkainio 

taikymo galimybes, arba politinei reformai Užimtumo 

srityje, dėl kurių keistųsi finansavimo schema ir dėl 

kurių fiksuotasis vieneto įkainis nebegalės būti 

pritaikytas, bus atnaujintas/ papildytas tyrimas.  

12. Visa suma (nacionalinė ir 

ES), kurią, tikimasi, Komisija 

šiuo pagrindu atlygins 

Netaikoma. 

 

 
9 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“ teikiama veiklos ataskaita, kurios viena iš dalių yra mokėjimo prašymas. Šaltinis: 

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

