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Išlaidų tinkamumas 

Tinkamų finansuoti išlaidų atitikties kriterijai: 

 

• Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos ir 
apmokėtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaigos (PFSA 44); 

• Išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y. prisidėti prie 
projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų pasiekimo (PAFT 402); 

• Išlaidos turi būti faktiškai patirtos (PAFT 405); 

• Išlaidos turi būti tinkamai dokumentuotos, t. y. visos įgyvendinant 
projektą patirtos išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti 
išlaidų patvirtinimo dokumentais, kurių atsekamumas turi būti 
užtikrintas. Patirtos išlaidos turi būti įtrauktos į projekto vykdytojo 
buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatytais reikalavimais (PAFT 406) 

  



Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimas 

Veiksmų programos priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos 
būdu, kai numatoma finansuoti vienarūšes veiklas ir projektų 
išlaidas apmokėti taikant tik supaprastintą išlaidų apmokėjimą ar 
apdovanojimus ar išmokėti palūkanų subsidijas (PAFT 347) 
 
Supaprastintas išlaidų apmokėjimas (išlaidų supaprastinimai)  – 
projekto tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimas, kai projekto 
vykdytojui nereikia pateikti išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo 
įrodymo dokumentų. Projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, 
kai joms taikomi fiksuotieji įkainiai, fiksuotoji suma ar fiksuotoji 
norma (PAFT 6.32) 
 



Supaprastinimų rūšys 

 

Fiksuotasis projekto išlaidų vieneto įkainis (fiksuotasis įkainis) – iš 
anksto nustatytas vienodas projekto išlaidų vieneto įkainis, taikomas 
projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti 
remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto kiekybinio 
rezultato pasiekimas, kai projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo 
ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų, pavyzdžiui, 1 val. DU, 1 km 
transporto išlaidų įkainis, 1 kelionės į x šalį įkainis (PAFT 6.3); 

Fiksuotoji projekto išlaidų norma (fiksuotoji norma) – procentais 
išreikšta norma nuo visų ar dalies projekto tinkamų finansuoti išlaidų, 
pavyzdžiui, kelionių išlaidų dalis (%) nuo DU, netiesioginių išlaidų dalis (%) 
nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų (PAFT 6.4)  

Projekto vykdytojui tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos tik 
kompensavimo būdu (PFSA 58). 

 



Darbo užmokestis pagal fiksuotuosius įkainius 

• Darbo užmokestis kompensuojamas pagal Darbo užmokesčio 
fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose 
nustatymo tyrimo ataskaitoje sudarytą metodiką. 

• Įkainių skaičiavimo vienetas EUR/val. Didžiausi atitinkamų 
pareigybių darbuotojų valandų skaičiai per metus nurodyti 
ataskaitoje (IV skyrius). 

• Fiksuotąjį įkainį sudaro darbo užmokestis, atostoginių kaupimai ir 
darbdavio įsipareigojimai.  

• Fiksuotieji įkainiai nurodyti ataskaitos 4 lentelėje. 



Darbo užmokestis pagal fiksuotuosius įkainius (2) 

Pagal FĮ apmokama suma už ataskaitinį laikotarpį apskaičiuojama atitinkamos 
pareigybės (mokslo laipsnio) darbuotojo faktiškai dirbtų valandų skaičių 
padauginus iš nustatyto FĮ.  

Pagal FĮ taip pat apmokama už ligos laiką, už kurį pašalpą moka darbdavys, bei 
papildomų poilsio dienų, už kurias mokamas ne mažesnis kaip vidutinis darbo 
užmokestis ir kurios suteikiamos teisės aktuose nustatyta tvarka, laiką (už šias 
dienas pagal darbo užmokesčio fiksuotuosius įkainius apmokama proporcingai 
nustatytai darbuotojo darbo projekte dienos trukmei, bet ne daugiau kaip 8 
valandas per dieną).  

Už atostogų dienas (kaip ir kompensacija už atostogas) FĮ nemokamas, nes 
atostoginiai arba kompensacija už nepanaudotas atostogas yra įskaičiuoti į FĮ. 

Vadovaujantis nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančio DK 138 straipsnio 
nuostatomis, mokslinio tyrimo vadovas ir mokslinio tyrimo grupės nariai 
(dirbama penkias dienas per savaitę) turi teisę į keturiasdešimt vienos darbo 
dienos atostogas (tai sudaro 320 pilnas darbo valandas, t.y.: 40 dienų * 8 
valandos). Taigi, mokslinio tyrimo vadovo ir mokslinio tyrimo grupės nario 
vidutinis maksimalus darbo valandų skaičius per kalendorinius metus – 1681 . 



40 proc. fiksuotoji norma 

Fiksuotoji norma kitoms tiesioginėms ir netiesioginėms 
išlaidoms - 40 procentų nuo už ataskaitinį laikotarpį 
deklaruoto darbo užmokesčio. 

 

Norma taikoma, vadovaujantis PAFT 433.1 punktu.  

 

Už projekto išlaidas, patirtas taikant šią normą, atsiskaityti 
nereikia.  
 



40 proc. fiksuotoji norma (2) 

Išlaidos, kurios kompensuojamos pagal fiksuotąją normą: 

• projektą vykdančio personalo komandiruočių ar stažuočių 
išlaidos; 

• išlaidos paslaugoms; 

• ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos; 

• projekto vykdytojui priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) sąnaudos, jei šiam turtui įsigyti nebuvo 
naudojamos viešosios (įskaitant ir kitas šalis) lėšos; 

• projekto viešinimo išlaidos. Tinkamos finansuoti tik privalomos 
informavimo apie projektą priemonės pagal PAFT 450.1, 450.2 ir 
450.6 papunkčius – informacija internete, A3 formato plakatas, 
pranešimai tikslinėms grupėms ir viešinimo ženklai; 

• kitos projekto tikslams pasiekti būtinos išlaidos; 

• netiesioginės projekto išlaidos (projekto administravimo ir 
susijusios išlaidos). 

 



MP teikimas 

• MP teikimo periodiškumas nustatomas MP teikimo grafike. 

• MP teikimo grafikas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 14 
dienų nuo Sutarties pasirašymo. 

• MP teikiami ne rečiau kaip kas 90 dienų. 

• MP elektroninė versija kartu su visais pateisinančiais bei išlaidų 
apmokėjimą įrodančiais dokumentais teikiama per Duomenų 
mainų sistemą (DMS). 

• MP išlaidos iš pateisinančių bei išlaidų apmokėjimą įrodančių 
dokumentų paskirstomos pagal fizinius rodiklius, kaip nurodyta 
projekto biudžete. 

 

 

  

 



Finansavimo lėšų išmokėjimas 

• Mokėjimo prašymų rūšys: 

 Avansinis 

 Tarpiniai 

 Galutinis 
 

  

 



Avansiniai MP  

• Maksimalus avanso dydis nurodytas projekto Sutartyje ir sudaro 
30 proc. nuo projekto sutarties sumos. Avansas išmokamas 
dalimis. Vienos avanso dalies dydis negali viršyti kalendoriniams 
metams skirtos dalies, kuri apskaičiuojama visą avanso sumą 
padalinus iš projekto įgyvendinimo laikotarpio mėnesiais ir 
padauginus iš dvylikos mėnesių.  

• Projekto vykdytojas privalo per 90 dienų nuo avanso gavimo 
dienos deklaruoti išlaidas pateikdamas MP. 

 

  

 

SVARBU: Projekto vykdytojas turi turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui 
skiriamų finansavimo lėšų apskaitai tvarkyti, jeigu numatoma išmokėti avansą 
projektui finansuoti. Kai projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, ji gali vienoje 
kredito įstaigos sąskaitoje laikyti iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamam 
projektui (-ams) skiriamas lėšas, užtikrindama atskirų projektų lėšų apskaitos 
atskyrimą (PAFT 217) 



Tarpiniai MP  

Tarpiniai MP teikiami: 

• atsiskaitant už projekto įgyvendinimo eigą, veiklas ir 
rodiklius; 

• prašant kompensuoti išlaidas. 

 

 
SVARBU: Pirmas tarpinis MP turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 90 dienų 
nuo sutarties pasirašymo dienos. 
 



Tarpiniai MP (2) 

Atsiskaitant už projekto įgyvendinimo eigą, veiklas ir rodiklius su 
tarpiniu MP teikiami nuskanuoti ataskaitinio laikotarpio tiesiogines 
projekto išlaidas, veiklas ir rodiklius pateisinančių bei išlaidų 
apmokėjimą įrodantys dokumentai: 

• Pažymos dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo mokslinių tyrimų 
projektuose taikant fiksuotuosius įkainius forma. 

• Stažuotojo darbo sutartis.  

• Stažuotės vadovo darbo sutartis. 

 

  
Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas negali būti keičiamas.  



Tarpiniai MP (3) 

(data)

Sutarties Nr.

Projekto 

pavadinimas

Pavadinimas

Teisinis statusas

Kodas 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11+12 8*12

1. Vardenis Pavardenis MT vadovas
Mokslo 

darbuotojas
2017.12.01 3362 9,03 0 463 16 479 4325,37

0,00 463,00 16,00 479,00 4325,37

Darbuotojui 

projekte nustatytas 

1 val. fiksuotasis 

įkainis, EUR

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio, 

taikant fiksuotąjį 

įkainį, suma, EUR

Darbuotojo per 

atskaitinį 

laikotarpį 

projekte dirbtų 

valandų 

skaičius

Darbuotojo ligos 

valandų (už kurias 

moka darbdavys) 

bei papildomo 

poilsio laiko per 

atskaitinį 

laikotarpį valandų 

skaičius*

2. INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ, APSKAIČIUOTĄ TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS              

Eil. Nr.
Darbuotojo vardas, 

pavardė

Darbuotojo 

funkcijos projekte

Visuotinės dotacijos 

priemonės projekto 

duomenys

Darbuotojo 

pareigybė projekte

Darbuotojo 

priėmimo į 

nurodytą 

pareigybę data

Darbuotojo 

atleidimo iš 

nurodytos 

pareigybės data

Iš viso:

    nuo 2017-12-01                                           iki 2018-02-28

 Projekto sutarties 

priede 

„Finansavimo 

sąlygos“   

darbuotojui 

projekte 

numatytas valandų 

skaičius

PAŽYMA DĖL  DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTUOSE TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS 

___________________Nr._____

1. BENDROJI DALIS                 

Iš viso valandų 

skaičius už kurias 

kompensuojama 

Darbuotojo iki 

šio ataskaitinio 

laikotarpio  

deklaruotas ir 

apmokėtas 

valandų skaičius

Visuotinės dotacijos 

priemonės projekto 

vykdytojo rekvizitai



Tarpiniai MP (4) 

Pareigos KTA 
BVA, 

EUR 

Priedų ir 

priemokų 

dalis, proc. 

Darbdavio 

VSDĮ, 

proc. 

Darbdavio 

GFĮ, proc. 

MT vadovas:       

Vyriausiasis mokslo darbuotojas 31,80     

(22,70-40,90) 
0,22 40 30,98 0,2 

Vyresnysis mokslo darbuotojas 23,70    

(15,60-31,80) 
0,22 40 30,98 0,2 

Mokslo darbuotojas 18,70    

(13,20-24,20) 
0,22 40 30,98 0,2 

Jaunesnysis mokslo darbuotojas 14,95    

(13,20-16,70) 
0,22 40 30,98 0,2 

 

Darbo sutarčių rūšys Darbdavio VSDĮ, proc. 

  
  

Biudžetinėms organizacijoms Nebiudžetinėms organizacijoms 

  
Neterminuotos darbo sutartys 

30,48 31,18 

  

Terminuotos (laikinojo, pameistrystės, projektinio, sezoninio 

darbo, darbo vietos dalijimosi) darbo sutartys 32,08 32,78 



Tarpiniai MP  (5) 

• Stažuotojas turi pradėti dirbti projekte ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo 
dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos ir dirbti projekte visą projekto 
įgyvendinimo laikotarpį, jo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė 
kaip 1260 valandų (projekto vykdytojo deklaruotų ir įgyvendinančios 
institucijos patvirtintų fiksuotųjų įkainių pažymose) per 12 mėnesių. Į 
stažuotojo darbo valandas negali būti įskaičiuotas darbo laikas, 
vykdant netiesiogines (administracinio pobūdžio) projekto veiklas (jei 
vykdomos). 

• Stažuotės vadovo (stažuotės vadovas pagal Aprašą suprantamas kaip 
projekto vykdytojo institucijoje dirbantis mokslininkas, kuris projekto 
įgyvendinimo metu vadovauja stažuotojo darbui) darbo užmokesčio 
išlaidos yra netinkamos finansuoti. 

• Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas privalo siekti fizinių veiklos 
įgyvendinimo rodiklių. Kiekvienam fiziniam rodikliui į sutarties 2 priedą 
„Finansavimo sąlygos“ įrašomas pagal fiksuotuosius įkainius 
planuojamų pasiekti rezultatų mato vienetų (valandų) skaičius, kuris 
projekto įgyvendinimo metu neturi būti tikslinamas.  



Galutinis MP  

Galutinis MP teikiamas: 

• atsiskaitant už projekto įgyvendinimo eigą, veiklas ir rodiklius; 

• prašant kompensuoti išlaidas (žr. Tarpiniai MP). 

Teikiant galutinį MP, turi būti pasiekti visi sutartyje nurodyti fiziniai 
rodikliai, t.y. pateikti fizinius rodiklius įrodantys dokumentai 
(mokslinės veiklos ataskaita, konferencijos pranešimas ir t.t.) 

 

SVARBU: Galutinis MP turi būti pateiktas ne vėliau kaip 
per 30 dienų nuo veiklų įgyvendinimo pabaigos. 

 



 

 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


