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Sąvokos
Projektas – iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas, kaip jis apibrėžtas
Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020
metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 2.27 punkte.
Bedarbis – asmuo, kuris atitinka Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas ir yra
įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį – paramos mokymuisi priemonė, organizuojama asmenims, kurie
dalyvauja Užimtumo įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka organizuojamame profesiniame mokyme, taikant
pameistrystės formą.
Įgyvendinančioji institucija – tarpinė institucija, atliekanti kaip apibrėžta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp
institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programą“, 9 punkte nustatytas funkcijas.
Paramos mokymuisi priemonės – Užimtumo įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos priemonės, kurių tikslas –
padėti bedarbiams ir užimtiems asmenims įgyti kvalifikaciją, tobulinti turimą kvalifikaciją ir įgyti kompetencijų pagal
formaliojo profesinio mokymo programas, įtrauktas į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą, ar pagal
neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas ar jas tobulinti (ir) arba įgyti kitų darbo gebėjimų, jeigu to reikia norint
įsidarbinti į laisvas darbo vietas ar pradėti dirbti savarankiškai.
Stažuotė – paramos mokymuisi priemonė, organizuojama Užimtumo įstatymo 39 straipsnyje nustatyta tvarka,
kaip neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis, skirtas asmens darbo įgūdžiams ar kvalifikacijai kelti, atkurti ar
tobulinti.
Profesinis mokymas – paramos mokymuisi priemonė, organizuojama Užimtumo įstatymo 37 straipsnyje
nustatyta tvarka, siekiant padėti bedarbiams ar užimtiems asmenims įgyti kvalifikaciją, tobulinti turimą kvalifikaciją ir
įgyti kompetencijų.
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ĮVADAS
Paramos mokymuisi priemonių stipendijų fiksuotųjų įkainių dydžių (toliau – FĮD) nustatymo pagrindimas
atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo 2016 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. XII-2470 (toliau –
Užimtumo įstatymas) bei jo vėlesniais pakeitimais.
FĮD nustatomi siekiant sumažinti administracinę naštą projektų vykdytojams, deklaruojantiems iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimo metu patiriamas paramos mokymuisi
priemonėse dalyvaujančių bedarbių stipendijų išlaidas. Taikant FĮD projektų vykdytojams bus paprasčiau atsiskaityti
už projekto lėšų panaudojimą.
Nustatyti FĮD bus taikomi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamų, pagal 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioritetą „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas“ įgyvendinamų priemonių projektuose, kompensuojant paramos mokymuisi priemonėse dalyvaujančių
bedarbių stipendijų išlaidas.
FĮD nustatymo pagrindimą atliko Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra.
Nustatytus fiksuotuosius dydžius gali taikyti ir kitos institucijos, vykdančios iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
bendrai finansuojamus projektus, kuriuose yra numatomos paramos mokymuisi priemonių stipendijų išlaidos.
FĮD nustatymo pagrindimo atnaujinimą atliko VšĮ Europos socialinio fondo agentūros metodinės pagalbos
skyrius.

I. TEISĖS AKTU NUSTATYTI FĮD
Užimtumo įstatymas nustato bedarbių, dalyvaujančių paramos mokymuisi priemonėse, stipendijų skyrimo
kriterijus, dydžius ir lėšų mokėjimo tvarką. Paramos mokymuisi priemonių FĮD yra nustatomi ir taikomi, remiantis
Užimtumo įstatymo (su vėlesniais pakeitimais) straipsniais, reglamentuojančiais bedarbių profesinį mokymą,
įdarbinimą pagal pameistrystės darbo sutartį bei stažuotę.
Apskaičiuojant projekto vykdytojui kompensuojamą sumą, konkrečios paramos mokymuisi priemonės vieno
mėnesio FĮD padalijamas iš tą mėnesį bedarbiui numatytų dalyvavimo priemonėje valandų skaičiaus ir gautas
rezultatas padauginamas iš bedarbio faktiškai priemonėje dalyvautų valandų skaičiaus.

II. TEISĖS AKTU NUSTATYTŲ FĮD TAIKYMAS
FĮD nustatymo pagrindimo I dalyje nustatyti FĮD taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d. Šis dokumentas skelbiamas
svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.
FĮD perskaičiavimo sąlygos. Projektų vykdytojai pasikeitusius FĮD turi taikyti nuo atitinkamo teisės akto
pakeitimo įsigaliojimo dienos.
Tuo atveju, kai audito ar kitos institucijos nustato, kad supaprastintai apmokamų išlaidų dydis ar jo taikymo
sąlygos buvo netinkamai nustatyti (tais atvejais, kai dydis turėjo būti mažesnis arba kitaip taikomas), patikslintas dydis
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ar jo taikymo sąlygos yra taikomi jau įgyvendinamų projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų
patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti1 .
Projekto išlaidoms, kurios apmokamos taikant nustatytus FĮD, pagrįsti, projekto vykdytojas, kartu su mokėjimo
prašymais, turi pateikti su Įgyvendinančiąja institucija suderintą suvestinę pažymą ir šiuos dokumentus:
- stažuotės atveju – Trišalę stažuotės sutartį; Lankomumo apskaitos žiniaraštį arba kitą informaciją apie dalyvio
lankomumą; Prašymą dėl stipendijos dydžio pasirinkimo, kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir
skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo; Dokumentą patvirtinantį stipendijos prilygintos nedarbo
socialinio draudimo išmokai nustatymą, terminą, dydį ir perskaičiavimo tvarką; Pažymą apie stažuotės trukmę ir
stažuotės rezultatų įvertinimą.
- profesinio mokymo atveju – Trišalę sutartį; Dvišalę sutartį; Profesinio mokymo sutartį; Mokymo sutartį;
Profesinio mokymo kuponą; Lankomumo apskaitos žiniaraštį arba kitą informaciją apie dalyvio lankomumą; Prašymą
dėl stipendijos dydžio pasirinkimo, kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo
užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo; Dokumentą patvirtinantį stipendijos prilygintos nedarbo socialinio draudimo
išmokai nustatymą, terminą, dydį ir perskaičiavimo tvarką.
- profesinio mokymo pagal pameistrystės sutartį atveju – Trišalę sutartį; Dvišalę sutartį; Pameistrystės mokymo
sutartį; Mokymo sutartį; Profesinio mokymo kuponą; Lankomumo apskaitos žiniaraštį arba kitą informaciją apie
dalyvio lankomumą; Prašymą dėl stipendijos dydžio pasirinkimo, kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos
tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo; Dokumentą patvirtinantį stipendijos prilygintos
nedarbo socialinio draudimo išmokai nustatymą, terminą, dydį ir perskaičiavimo tvarką.

1

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr. 1K-316 4281 punktas 4281 punktas
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Tyrimo atnaujinimas finansuotas iš Techninės paramos lėšų (projektas Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0030 „Europos
socialinio fondo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas“).

