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B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma kiekvienai veiksmo rūšiai) 

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 

Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį yra 

profesinio mokymo organizavimo forma, kai profesinis 

mokymas vykdomas pas darbdavį, kuris su asmeniu 

sudaro pameistrystės darbo sutartį, o teorinis profesinis 

mokymas gali būti vykdomas pas profesinio mokymo 

teikėją ar darbdavį (Užimtumo įstatymo 38 straipsnis) 

yra organizuojamas asmenims, kurie taikant 

pameistrystės formą dalyvauja profesiniame mokyme 

Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka. 

Darbdaviams, vykdantiems profesinį mokymą pagal 

pameistrystės formą, ir pagal pameistrystės darbo sutartį 

įdarbinusiems Užimtumo tarnybos siųstus asmenis, 

kurie pateikė paraišką kompensuojama:  

1) 70 procentų darbo užmokesčio, nurodyto 

įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį 

asmens darbo sutartyje, dalies, neviršijančios 1,5 

MMA dydžio, ir nuo šios darbo užmokesčio 

dalies apskaičiuotų draudėjo privalomojo 

valstybinio socialinio draudimo įmokų dalis.  

2) paskirto profesijos meistro (meistrų), atsakingo 

(atsakingų) už pameistrio darbinės veiklos ir 

praktinio mokymo organizavimą ir 

koordinavimą, pameistrio darbinės veiklos ir 

praktinio mokymo organizavimo ir 

koordinavimo išlaidos, kurių dydis 

apskaičiuojamas pagal profesijos meistro 

faktiškai dirbtą laiką atliekant pameistrio 

darbinės veiklos ir praktinio mokymo 

organizavimą ir koordinavimą pagal profesijos 

meistrui apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą 

valandinį atlygį, neviršijantį vieno Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtinto 

minimaliojo valandinio atlygio dydžio, ir nuo jo 

apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio 

socialinio draudimo įmokų dalį, bet ne daugiau 

kaip 20 procentų profesijos meistrui 

apskaičiuoto darbo užmokesčio. 

Dalyvauti šioje priemonėje gali bet kurios įmonės, 

nepriklausomai nuo jų dydžio ar vykdomos veiklos 

(išskyrus darbdavius, kurių teisinė forma yra biudžetinė 

įstaiga (Užimtumo įstatymo 35 strp. 4 d. 6 p.). 

 
 



  Projektų dalyvių (bedarbių) profesinio mokymo  
pagal pameistrystės formą fiksuotųjų  

vieneto įkainių nustatymo tyrimas 
2023 m. kovo 1 d. 

Pameistrystės darbo sutarties sudarymo tvarką ir 

ypatumus nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 

ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas 

bei jo įgyvendinamieji teisės aktai. 

Formalųjį profesinį mokymą2 ir su profesiniu mokymu 

susijusią veiklą gali vykdyti juridiniai asmenys, kitos 

organizacijos ir jų padaliniai arba fiziniai asmenys, 

turintys formaliojo profesinio mokymo licenciją. 

Licencija suteikia teisę vykdyti Licencijų registre 

juridiniam ar fiziniam asmeniui įrašytas formaliojo 

profesinio mokymo programas ar jų modulius ir kurie 

įregistruoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų 

registre. 

Fiziniams ir juridiniams asmenims ir kitoms 

organizacijoms, norinčioms gauti licenciją vykdyti 

formalųjį profesinį mokymą yra keliami reikalavimai 

(profesijos mokytojams, kvalifikuotam personalui, 

teorinio ir praktinio mokymo vietai, mokymo 

patalpoms, materialiesiems ištekliams, būtiniems 

profesinio mokymo kokybei užtikrinti). Atitikties 

nustatytiems reikalavimams vertinimą organizuoja ir 

atlieka Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 

centras, išduodamas ekspertizės aktus. Asmuo, 

pabaigęs formalųjį profesinį mokymą įgyja 

kvalifikaciją (ar jos dalį) ir jam išduodamas diplomas. 

Neformalųjį profesinį mokymą3 pagal poreikį gali 

teikti profesinio mokymo teikėjas nebūtinai turintis 

licenciją, tačiau Užimtumo tarnyba neformaliajam 

profesiniam mokymui taiko papildomus reikalavimus. 

Neformaliojo mokymo programos turi būti įvertintos 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro ir 

įregistruotos Studijų, mokymo programų ir 

kvalifikacijų registre. Asmuo pabaigęs neformalųjį 

profesinį mokymą įgyja kompetencijas, kurios gali būti 

pripažįstamos kvalifikacija (ar jos dalimi). 

Fiksuotieji vieneto įkainiai bus taikomi kompensuojant 

projektų dalyvių profesinio mokymo pagal 

pameistrystės formą išlaidas.  

Numatoma šio veiksmo išlaidų apmokėjimo pradžios ir 

užbaigimo galutinė data – 2022–20294 m. 

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)  4.1 uždavinys. Suteikti daugiau galimybių įsidarbinti ir 

pasinaudoti aktyvumo priemonėmis visiems darbo 

 
2 Formalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, 

kurias pabaigus suteikiama kvalifikacija ar jos dalis. Šaltinis: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44FA08A7226F/asr 
3 Neformalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo 

programas, kurias pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos 

kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis. Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44FA08A7226F/asr 
4 Tinkamas finansavimo laikotarpis. 
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ieškantiems asmenims, visų pirma jaunimui, ypač 

įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, ilgalaikiams 

bedarbiams ir darbo rinkoje palankių sąlygų 

neturinčioms grupėms bei ekonomiškai neaktyviems 

žmonėms, taip pat propaguoti savarankišką veiklą ir 

socialinę ekonomiką 

3. Rodiklis, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos5 

Projekto dalyviai6, profesinio mokymo metu įgiję 

kvalifikaciją arba kompetenciją, kuri pripažįstama kaip 

kvalifikacija arba jos dalis, pagal pameistrystės formą.  

4. Rodiklio, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos, 

matavimo vienetas 

Projekto dalyvių, profesinio mokymo metu įgijusių 

kvalifikaciją arba kompetenciją, kuri pripažįstama kaip 

kvalifikacija arba jos dalis, pagal pameistrystės formą, 

skaičius 

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) 

FĮ1 – 5071,22 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis 

apmokamas už projekto dalyvio ilgos trukmės (nuo 840 

val.) formalųjį profesinį mokymą pagal pameistrystės 

formą.  

 

FĮ2 – 3556,11 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis 

apmokamas už projekto dalyvio vidutinės trukmės (nuo 

456 iki 839 val.) formalųjį profesinį mokymą pagal 

pameistrystės formą. 

 

 FĮ3 – 1521,40 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis  

apmokamas už projekto dalyvio trumpos trukmės (ne 

daugiau nei 455 val.) formalųjį profesinį mokymą pagal 

pameistrystės formą.  

 

FĮ4 – 2087,09 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis  

apmokamas už projekto dalyvio neformalųjį profesinį 

mokymą pagal pameistrystės formą (išskyrus 

neformalųjį profesinį mokymą aukštą pridėtinę vertę 

kuriančioms kvalifikacijoms ir kompetencijoms, kurios 

pripažįstamos kaip kvalifikacija arba jos dalis, įgyti). 

 

FĮ5 – 4785,01 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis  

apmokamas už projekto dalyvio neformalųjį profesinį 

mokymą pagal pameistrystės formą aukštos pridėtinės 

vertės kvalifikacijai arba kompetencijai, kuri 

pripažįstama kaip kvalifikacija arba jos dalis, įgyti. 

 
5 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. 
6 Projekto dalyvis – bedarbis, registruotas Užimtumo tarnyboje. 
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7. Išlaidų kategorijos, kurioms 

taikomas vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro šie komponentai: 

- mokymo paslaugų išlaidos (P1);  

- mokymo stipendijos išlaidos patiriamos teorinio 

mokymo metu (P2);  

- projekto dalyvio (pameistrio) darbo užmokesčio 

išlaidos su darbdavio mokesčiais patiriamos 

praktinio mokymo metu (P3). 

- paskirto profesijos meistro darbo užmokesčio 

išlaidos su darbdavio mokesčiais patiriamos 

praktinio mokymo metu (P4). 

- kelionės išlaidos iki artimiausio profesinio 

mokymo teikėjo (ar konkrečios praktinio 

mokymo vietos) ir atgal (P5); 

- apgyvendinimo išlaidos (P6); 

- privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo 

nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos (P7). 

8. Ar šios išlaidų kategorijos 

apima visas veiksmo tinkamas 

finansuoti išlaidas? (T/ N)) 

N. Planuojama, kad tinkamos finansuoti veiksmo 

išlaidos taip pat apims: 

- netiesiogines išlaidas, skirtas projektų 

administravimui; 

- projekto dalyvio formalaus profesinio mokymo 

pagal pameistrystės formą aukštos pridėtinės 

vertės kvalifikacijai ar kompetencijai įgyti 

išlaidas. 

9. Koregavimo (-ų) metodas7  

Fiksuotieji vieneto įkainiai atnaujinami kiekvienais 

metais vieną kartą per metus iki II ketv. pabaigos, 

atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento pateiktą 

(viešą) informaciją ir įvertinus aktualių teisės aktų 

pasikeitimus, perskaičiuojant dydžius pagal žemiau 

išvardintas sąlygas: 

P1 – mokymo paslaugų 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 metais8. 

P2 – mokymo stipendijos išlaidų fiksuotųjų vieneto 

įkainių komponentas indeksuojamas atsižvelgiant į 

metinį minimalios mėnesinės algos dydžio, kuris yra 

nustatomas teisės aktu, pokytį N-aisiais metais lyginant 

su N-1 metais. 

 
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 (2020 ir 2019 m. pagal mėn.). Šaltinis: 

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

https://www.stat.gov.lt/
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P3, P4 – pameistrio ir paskirto profesijos meistro darbo 

užmokesčio išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių 

komponentas indeksuojamas atsižvelgiant į Lietuvos 

statistikos departamento bendrą šalies mėnesinio darbo 

užmokesčio (bruto) indeksą, lyginant su ankstesniais 

metais9 

P5 – 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 metais10.  

P6 – apgyvendinimo išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių 

komponentas indeksuojamas atsižvelgiant į vartotojų 

kainų pokytį, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų 

kainų indeksą vartojimo prekių ir paslaugų skyriui 

„Apgyvendinimo paslaugos“ palyginti su ankstesniais 

metais11. 

P7 – privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo 

užkrečiamųjų ligų išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių 

komponentas indeksuojamas atsižvelgiant į vartotojų 

kainų pokytį, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų 

kainų indeksą vartojimo prekių ir paslaugų skyriui 

„Sveikata“ palyginti su ankstesniais metais12. 

 

Pagal aukščiau numatytas sąlygas perskaičiuoti  

fiksuotieji vieneto įkainiai įsigalios nuo atnaujintų 

dydžių paskelbimo dienos ir galės būti taikomi 

fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatams, pasiektiems po 

 
9 Naudojami naujausi oficialūs statistiniai duomenys: Gyventojai ir socialinė statistika, Darbo užmokestis ir darbo 

sąnaudos, Darbo užmokestis, Darbo užmokestis indeksas (mėnesinis), Ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red., 

sekcijų lygiu) (TOTAL iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis), Apskritys (Lietuvos Respublika),Tipas (Bruto), 

Lyginimas (palyginta su ankstesniais metais), Laikotarpis (2018, 2019, 2020). Šaltinis: https://www.stat.gov.lt/  

10 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), ,,73 Transportas“, 

Lyginimas ,,Su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu“, Laikotarpis (2020 ir 2019 m. pagal mėn.). Šaltinis: 

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

11 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), ,,112 

Apgyvendinimas“, Lyginimas ,,Su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu“, Laikotarpis (2020 ir 2019 m. pagal mėn.). 

Šaltinis: https://www.stat.gov.lt/  

12 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), ,,06 

Sveikata“, Lyginimas ,,Su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu“, Laikotarpis (2020 ir 2019 m. pagal mėn.). Šaltinis: 

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

 

https://www.stat.gov.lt/
https://www.stat.gov.lt/
https://www.stat.gov.lt/
https://www.stat.gov.lt/
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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 iš Europos Komisijos apmokėjimą pagal 

fiksuotuosius viento įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių 

kiekybinio rezultato pasiekimui pagrįsti bus kaupiami 

projekto vykdytojų teikiami dalyvių profesinio mokymo 

kvalifikacijos ar kompetencijos pagal pameistrystrės 

formą įgijimą pagrindžiantys dokumentai: 

- Dokumentas, pagrindžiantis, kad bedarbis baigė 

profesinio mokymo programą pagal 

pameistrystės formą ir įgijo kvalifikaciją arba 

kompetenciją, kuri pripažįstama kaip 

kvalifikacija arba jos dalis;  

- Profesinio mokymo pagal pameistrystės formą 

trišalė (tarp projekto vykdytojo, darbdavio, ir 

dalyvio) arba dvišalė (tarp projekto vykdytojo ir 

dalyvio) sutartis.  

- Duomenų suvestinė iš projekto vykdytojo 

duomenų bazės apie dalyvio atitikimą tikslinei 

grupei; 

- Mokymo kuponas. 

Apie atvejus, kai projekto dalyvis, vadovaujantis 

Užimtumo įstatymo nuostatomis, turi atlyginti projekto 

vykdytojui patirtas išlaidas, susijusias su dalyvavimu 

pameistrystės priemonėje, jeigu nevykdė arba 

netinkamai vykdė dvišalių/ trišalių sutarčių 

įsipareigojimus be svarbių priežasčių, projekto 

vykdytojas privalo pranešti Administruojančiai 

institucijai. Gavusi informaciją iš projekto vykdytojo 

apie tokius atvejus, Administruojančioji institucija 

pradeda išmokėtų lėšų išieškojimo procedūrą ir 

susigrąžina iš projekto vykdytojo sumokėtas lėšas. 

Faktiškai susigrąžinus šias išlaidas, jos pašalinamos iš 

kito mokėjimo prašymo, teikiamo Europos Komisijai. 

Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymais 

administruojančiai institucijai teiks fiksuotųjų vieneto 

įkainių rezultatą pagrindžiančius dokumentus, kurie 

kaupiami ir saugomi informacinėje sistemoje. 

Administruojanti institucija tikrins, ar pasiektas 

fiksuotojo vieneto įkainio rezultatas. 

Projektų patikrų bei dokumentų rinkimo ir saugojimo 

tvarka vykdoma, laikantis nacionaliniuose teisės 

aktuose13, reglamentuojančiuose ES projektų 

įgyvendinimą, nustatytų reikalavimų. 

 
13 Metodikos rengimo metu (2021-12-20) galioja Laikinosios tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m. liepos 7 d. Lietuvos 

Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-240 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo 

laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šaltinis: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/6b8cc300deeb11eb9f09e7df20500045 



  Projektų dalyvių (bedarbių) profesinio mokymo  
pagal pameistrystės formą fiksuotųjų  

vieneto įkainių nustatymo tyrimas 
2023 m. kovo 1 d. 

11. Galimos žalingos paskatos, 

švelninimo priemonės14 ir 

apskaičiuotasis rizikos lygis 

(didelė / vidutinė / maža) 

1. Kyla rizika, kad gali pasikeisti teisės aktų, 

reglamentuojančių darbo ieškančių asmenų užimtumo 

rėmimą, nuostatos, turinčios įtakos bedarbių profesinio 

mokymo pagal pameistrystės formą 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 finansavimas tik už sėkmingai 

baigusius programą asmenis gali paskatinti į veiklas 

įtraukti tik patikimus darbo ieškančius asmenis, t.y., 

kurie tikrai baigs programą („grietinėlės“ efektas). 

Rizikos lygis 

Maža 

Galimi sprendimo būdai 

Kiekvienam dalyviui sudaromi individualūs profesijos 

planai atsižvelgiant į bedarbio turimą kvalifikaciją ir 

kompetencijas ir į mokymus įprastai siunčiami tokie 

asmenys, kurie neturi kvalifikacijos ir/ar kuriems trūksta 

kompetencijų. 

3. Nustačius tris formalaus mokymo pagal pameistrystės 

formą fiksuotuosius vieneto įkainius, atsižvelgiant į 

mokymo programos trukmę, kyla rizika, kad projekto 

vykdytojas sieks, kad mokymų trukmė būtų ilgesnė, 

siekiant gauti didesnį finansavimą. 

Rizikos lygis 

Maža 

Galimi sprendimo būdai 

Mokymų trukmė nustatoma profesinio mokymo kupone 

(pradžios ir pabaigos data, mokymo valandų skaičius), o 

konkrečią profesiją renkasi pats bedarbis, projekto 

vykdytojas tik užtikrina, kad jis rinktųsi paklausią darbo 

rinkoje profesiją.  

12. Visa suma (nacionalinė ir 

ES), kurią, tikimasi, Komisija 

šiuo pagrindu atlygins 

22.796.320 Eur (nacionalinė ir ES) 

 

 
14 Ar yra kokių nors galimų neigiamų pasekmių remiamų veiksmų kokybei ir, jei taip, kokių priemonių  (pvz., kokybės 

užtikrinimo) bus imtasi šiai rizikai kompensuoti? 


