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Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašas 

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 

Įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

plano „Naujos kartos Lietuva“2 ramsčio „Skaitmeninė 

transformacija“ C.3 komponento „Skaitmeninė 

transformacija ekonomikos augimui“ C.1.4.3. 3 papriemonės 

„Skaitmeninio švietimo turinio ir išteklių kūrimas“, kurios 

tikslas – sukurti technologinius sprendimus, reikiamus 

skaitmeninius mokymo, studijų išteklius ir IT infrastuktūrą 

švietimo įstaigose, siekiant sudaryti sąlygas personalizuotam 

nuotoliniam mokymui, veiklas bus sukurti skaitmeninio 

švietimo turinio studijų ištekliai, įgalinantys personalizuotą 

(nuotolinį) mokymą(si). Todėl pagal 2021–2030 m. švietimo 

plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-02 

„Vykdyti EdTech skaitmeninę švietimo transformaciją“ bus 

finansuojamos Lietuvos valstybinės aukštosios mokyklos, 

kurių įgyvendinamiems projektams bus taikomas nustatytas 

fiksuotasis vieneto įkainis, kompensuojant mokymo(si) 

priemonių, skirtų studijų dalykų arba modulių, arba užduočių 

įgyvendinimui, skaitmeninimo3 išlaidas. 

Numatoma veiksmų atrankos pradžios data 2023 m. ir 

numatoma jų užbaigimo galutinė data – 2024 m. 

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)  

C.1.4. 1 investicija „Būtinosios sąlygos inovatyviems 

technologiniams sprendimams versle ir kasdieniame 

gyvenime“, kurios  tikslas – sukurti būtinąsias sąlygas 

mokslui ir verslui efektyviai kurti ir diegti pažangias ir 

inovatyvias priemones ir dirbtinio intelekto sprendimus, 

galinčius lietuvių kalba komunikuoti, skaityti, analizuoti, 

suprasti ir interpretuoti pradiniu lygiu bei sukurti ir užtikrinti 

universalią prieigą prie suskaitmenintų ir skaitmeninių 

išteklių, kurie įgalintų mokslą, verslą ir visuomenę kurti 

kultūros turiniu grįstas inovatyvias technologijas, paslaugas 

ir produktus.  

 
1 Numatoma veiksmų atrankos pradžios data ir numatoma jų užbaigimo galutinė data (nuoroda – 63 straipsnio 5 dalis). 
2 „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. Šaltinis: Ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“ (lrv.lt) 
3 Akredituoto (įregistruoto) studijų dalyko, modulio ar užduoties mokymo(si) turinio pateikimas skaitmeniniu formatu. 

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 atlyginamos4 
Suskaitmeninta mokymo(si) priemonė5  

4. Rodiklio, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos, 

matavimo vienetas 

Suskaitmenintų mokymo(si) priemonių skaičius, vnt. 

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) 

Fiksuotasis vieneto įkainis, skirtas apmokėti už vieną 

suskaitmenintą mokymo(si) priemonę (studijų dalyką, studijų 

modulį arba užduotį): 

FĮ (be PVM): 5 125,06 Eur; FĮ (su PVM): 5 327,36 Eur 

7. Išlaidų kategorijos, kurioms 

taikomas vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro šios išlaidos: 

− vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidos už 

darbus, tiesiogiai susijusius su mokymo(si) priemonių 

skaitmeninimu; 

− išorės tiekėjų suteiktos mokymo(si) priemonių 

skaitmeninimo paslaugos; 

− su mokymo(si) priemonių skaitmeninimu susijusios 

programinės įrangos (licencijų) nuomos / įsigijimo 

išlaidos. 

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 fiksuotąjį vieneto 

įkainį be PVM, bei, kurie PVM nesusigrąžins ir taikys 

fiksuotąjį vieneto įkainį 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 netiesioginės 

išlaidos. 

9. Koregavimo (-ų) metodas6  Nenumatytas 

 
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 Suskaitmeninta mokymo(si) priemonė – aukštųjų mokyklų suskaitmeninto studijų modulio, studijų dalyko ar 

užduoties (skirtos studijų moduliui ar dalykui) priemonė. 
6  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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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 fiksuotąjį vieneto įkainį, 

fiksuotojo vieneto įkainio rezultatui pagrįsti bus kaupiami šie 

rezultato pasiekimą pagrindžiantys dokumentai (kopijos):  

1. Suskaitmeninta mokymo(si) priemonė, kurią iš atitinkamų 

požymių, pvz., pavadinimo, temų, registracijos numerio7, 

galima identifikuoti kaip suskaitmenintą atskirą studijų 

dalyko, modulio ar užduoties mokymo(si) priemonę; 

2. Aukštosios mokyklos kokybės padalinio (arba kito 

atsakingo asmens) išduodamas dokumentas, patvirtinantis, 

kad suskaitmeninta mokymo(si) priemonė atitinka aukštosios 

mokyklos patvirtintus8 kokybės reikalavimus. 

Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu9 

administruojančiajai institucijai teiks fiksuotojo vieneto 

įkainio rezultatą pagrindžiančius dokumentus, kurie 

kaupiami ir saugomi administruojančiosios institucijos 

informacinėje sistemoje. Administruojančioji institucija 

tikrins, ar pasiektas fiksuotojo vieneto įkainio rezultatas.  

Projektų patikrų bei dokumentų rinkimo ir 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) 

1. Kyla rizika dėl dvigubo finansavimo už tą patį rezultatą, 

kai sukurta ir jau deklaruota skaitmeninė mokymo(si) 

priemonė bus išversta į kitą (užsienio) kalbą ir (arba) 

subtitruota ir (arba) įgarsinta ir  deklaruota atskirai kaip 

suskaitmeninta antra mokymo(si) priemonė. 

Rizikos lygis 

Vidutinė 

Galimi sprendimo būdai 

Tam, kad suskaitmenintos mokymo(si) priemonės galėtų būti 

deklaruojamos pagal du fiksuotuosius vieneto įkainius, 

Administruojančioji institucija kiekvienu atveju turi įvertinti, 

ar to paties turinio kita (užsienio) kalba suskaitmenintas 

studijų dalykas / modulis / užduotis buvo sukurtas 

neapsiribojant teksto vertimu ir (arba) subtitrų įrašymu, t.y., į 

galutinio rezultato skaitmeninimo darbus įėjo ir kiti atskiri 

darbai. Taip pat turi būti pateikiami atskiros aukštosios 

 
7 Tuo atveju, kai studijų modulio / studijų dalyko struktūriniai elementai (užduotys) nėra registruojami ir neturi 

unikalaus kodo, nurodoma(-i) studijų modulio(-ių) / studijų dalyko(-ų), su kurio(-ių) turiniu užduotis siejama, 

registracijos kodas(-ai). 
8 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnis. Aukštųjų mokyklų autonomija, atskaitomybė, 28 

straipsnio 2 dalies 4 papunktis; 47 straipsnio 1 dalis. Šaltinis: XI-242 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymas (lrs.lt). 
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 – mokėjimo prašymas. 
10 Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad 
11Ar yra kokių nors galimų neigiamų pasekmių remiamų veiksmų kokybei ir, jei taip, kokių priemonių (pvz., kokybės 

užtikrinimo) bus imtasi šiai rizikai kompensuoti? 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad
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mokyklos kokybės padalinio (arba kito atsakingo asmens) 

išduoti dokumentai, patvirtinantys suskaitmenintų 

mokymo(si) priemonių atitikimą aukštosios mokyklos 

kokybės reikalavimams. 

2. Kyla rizika dėl dvigubo finansavimo už tą patį rezultatą, 

kai suskaitmenintos mokymo(si) priemonės – užduoties – 

išlaidos deklaruojamos atskirai, nors užduotis jau galėjo būti 

suskaitmeninta kaip studijų dalyko/modulio sudėtinė dalis. 

Rizikos lygis 

Vidutinė 

Galimi sprendimo būdai 

Tam, kad suskaitmenintos mokymo(si) priemonės galėtų būti 

deklaruojamos pagal du fiksuotuosius vieneto įkainius, 

Administruojančioji institucija turi įvertinti deklaruotą(-as) 

suskaitmenintą(-as) užduotį(-is) pagal pavadinimą, temas ir 

registracijos numerį7 ir nustatyti, ar yra aiškus 

suskaitmenintos užduoties atskyrimas nuo deklaruojamų kitų 

suskaitmenintų priemonių – studijų modulių ar studijų 

dalykų, į kuriuos galimai įeina atitinkamos užduotys. 

Taip pat turi būti pateikiami atskiri aukštosios mokyklos 

kokybės padalinio (arba kito atsakingo asmens) išduoti 

dokumentai, patvirtinantys suskaitmenintų mokymo(si) 

priemonių atitikimą aukštosios mokyklos kokybės 

reikalavimams. Analogiškai turėtų būti įvertinta, jeigu 

studijų dalyką sudarytų keli moduliai.  

12. Visa suma (nacionalinė ir 

ES), kurią, tikimasi, Komisija 

šiuo pagrindu atlygins 

Netaikoma. 

 


