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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 

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimas skirtas asmenų turimoms 

žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams patikrinti, siekiant 

įvertinti atitiktį profesinei kvalifikacijai ir arba nustatyti 

trūkstamų kompetencijų poreikį. 

Numatoma šio veiksmo išlaidų apmokėjimo pradžios ir 

užbaigimo galutinė data – 2022–20292 m. 

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)  

4.1 uždavinys.  Suteikti daugiau galimybių įsidarbinti ir 

pasinaudoti aktyvumo priemonėmis visiems darbo 

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 atlyginamos3 

Projekto dalyviai4, gavę neformaliojo švietimo ir 

savišvietos būdu5 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 Tinkamas finansavimo laikotarpis. 
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 dalyvis – bedarbis, registruotas Užimtumo tarnyboje. 
5 2014 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo Nr. VIII-822 pakeitimo 

įstatymas Nr. XII-1018. Šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce0399a00cd411e497f0ec0f2b563356  
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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 pripažinimą. 

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) metodas6  

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 

metais7. 

 

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 

Siekiant gauti iš Europos Komisijos apmokėjimą pagal 

fiksuotuosius vieneto įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių 

 
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). 

7  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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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  

kiekybinio rezultato pasiekimui pagrįsti bus kaupiamas 

projekto vykdytojų teikiamas projekto dalyvių 

neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimą įrodantis dokumentas – 

profesinio mokymo teikėjo, turinčio licenciją asmens 

pageidaujamai formaliojo profesinio mokymo 

programai bei tą programą vykdančio, išduota 

neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimo išvada, kurios forma 

nustatyta Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo 

tvarkos aprašo priede, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu8.  

Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymais 

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 saugojimo tvarka 

vykdoma laikantis nacionaliniuose teisės aktuose9, 

reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą, 

nustatytų reikalavimų. 

11. Galimos žalingos paskatos, 

švelninimo priemonės10 ir 

apskaičiuotasis rizikos lygis 

(didelė / vidutinė / maža) 

Kadangi bedarbiai gali dalyvauti neformaliojo švietimo 

ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime vos 

tapę bedarbiais, kyla rizika, kad darbdavys gali atleisti 

darbuotoją, kad jį būtų galima perkvalifikuoti, o po 

 
8 2018 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-643„Dėl Švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. Isak-72 „Dėl ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Šaltinis: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b3951ed183af11e89188e16a6495e98c.  
9 Metodikos rengimo metu (2021-11-23) 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 
10 Ar 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/b3951ed183af11e89188e16a6495e98c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b3951ed183af11e89188e16a6495e98c
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mokymų vėl įdarbinti. 

Rizikos lygis 

Maža 

Galimi sprendimo būdai 

Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentai 

ir skyriai11 stebi savo teritorijos darbo rinką (kur 

daugiausiai laisvų darbo vietų, kokie vietinių darbdavių 

lūkesčiai ir pan.), taip pat  nagrinėja kiekvieno bedarbio 

prašymą. Prireikus peržiūri ir atnaujina individualius 

užimtumo veiklos planus, kurie sudaromi kiekvienam 

projekto dalyviui, atsižvelgiant į darbo poreikį.  

12. Visa suma (nacionalinė ir 

ES), kurią, tikimasi, Komisija 

šiuo pagrindu atlygins 

1.215.384,00 Eur (nacionalinė ir ES) 

 

 
11           Nuostatai - Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (uzt.lt) 

https://uzt.lt/administracine-informacija/nuostatai/

