2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai
administruoti“ projektams taikomi fiksuotieji įkainiai ir jų
taikymo tvarkos aprašo
2 priedas
(Suvestinės pažymos dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo funkcijas vykdančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio
apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius forma)
SUVESTINĖ PAŽYMA DĖL EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS VYKDANČIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR
DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

(Adresatas)

(techninės paramos gavėjo pavadinimas)
_______________
(data)

Nr._____

(sudarymo vieta)
1. BENDROJI DALIS
Techninės paramos gavėjo
rekvizitai:

Teisinis statusas
Techninės
paramos
projekto kodas

nuo

Ataskaitinis laikotarpis (atsiskaitoma už
atskirus mėnesius)

iki

2. INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ, APSKAIČIUOTĄ TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Darbuotojo statusas
(valstybės
tarnautojas /
darbuotojas,
dirbantis pagal
darbo sutartį (toliau
– darbuotojas)

1

2

3

Valstybės
tarnautojo
kategorija
(pildoma tik
valstybės
tarnautojams)

Biudžetinės įstaigos
darbuotojo bazinės
mėnesinės algos
(toliau – BMA)
koeficientas
(pildoma tik
biudžetinių įstaigų
darbuotojams)

4

5

Valstybės
Valstybės
tarnautojo ar tarnautojo ar
Valstybės
darbuotojo
darbuotojo
Valstybės
tarnautojo ar
Valstybės
darbo laiko
dirbtų
Pareigybei
tarnautojo ar
Darbuotojo
darbuotojo
tarnautojo ar
dalis, skirta
valandų,
(funkcijoms)
darbuotojo
pareigybė
atleidimo arba
darbuotojo
Europos
vykdant
priėmimo /
nustatytas 1
(pildoma tik VšĮ
perkėlimo iš
institucijoje
Sąjungos
Europos
perkėlimo į
val.
ar UAB
nurodytų pareigų
dirbtų
struktūrinių
Sąjungos
nurodytas pareigas
fiksuotasis
darbuotojams)
(funkcijų
valandų
fondų
struktūrinių
(funkcijų
įkainis, eurais
panaikinimo)
skaičius*** administravimo
fondų
priskyrimo) data*
data**
funkcijoms
administravi
vykdyti,
mo funkcijas,
proc.****
skaičius
6

7

8

9

10

11

Apskaičiuota
darbo
užmokesčio,
taikant
fiksuotąjį
įkainį, suma,
eurais

12
(10)*(11)/100

13
(9)*(12)

Iš viso:
* Nurodoma: valstybės tarnautojui – data, nuo kada jam taikoma nurodyta valstybės tarnautojo kategorija; biudžetinės įstaigos darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį – data, nuo kada jam taikomas nurodytas BMA
koeficientas; VšĮ ar UAB darbuotojui – asmens priėmimo (perkėlimo) į nurodytą pareigybę data.
** Nurodoma (jeigu taikoma ataskaitiniu laikotarpiu): valstybės tarnautojui – data, nuo kada jam nebetaikoma nurodyta valstybės tarnautojo kategorija; biudžetinės įstaigos darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį – data, nuo
kada jam netaikomas nurodytas BMA koeficientas; VšĮ ar UAB darbuotojui – asmens atleidimo iš nurodytos pareigybės data.
*** Dirbtoms valandoms taip pat priskiriamas kasmetinių atostogų laikas, ligos laikas, už kurį pašalpą moka darbdavys, ir papildomos poilsio dienos, už kurias mokamas ne mažesnis kaip vidutinis darbo užmokestis ir kurios
suteikiamos teisės aktuose nustatyta tvarka.
**** Atsižvelgiant į techninės paramos gavėjo pateiktą galiojančią darbo laiko 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo funkcijoms vykdyti skaičiavimo pagal pro-rata principą metodiką.

(techninės paramos gavėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(techninės paramos gavėjo už finansinę apskaitą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama
veiksmų programai administruoti“ projektams taikomi
fiksuotieji įkainiai ir jų taikymo tvarkos aprašo
3 priedas
(Suvestinės pažymos dėl Europos Sąjungos struktūrinius fondus administruojančių institucijų pridėtinių išlaidų apskaičiavimo taikant
fiksuotuosius įkainius forma)
SUVESTINĖ PAŽYMA DĖL EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIUS FONDUS ADMINISTRUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ PRIDĖTINIŲ
IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

(techninės paramos gavėjo pavadinimas)
(Adresatas)
___________________
(data)

Nr._____

(sudarymo vieta)
1. BENDROJI DALIS
Techninės paramos gavėjo
rekvizitai:

Funkcija

Įgyvendinančioji institucija
 Kitas techninės paramos gavėjas

Techninės paramos projekto
kodas

Ataskaitinis laikotarpis (atsiskaitoma už atskirus mėnesius)

nuo

iki

2. INFORMACIJA APIE PRIDĖTINES IŠLAIDAS, APSKAIČIUOTAS TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

Suminis institucijoje vykdant
Europos Sąjungos struktūrinių
Eil. Nr.
fondų administravimo funkcijas
dirbtų valandų skaičius*

1

2

Nustatytas pridėtinių išlaidų 1 val.
fiksuotasis įkainis, eurais

3

Taikant fiksuotąjį įkainį apskaičiuota pridėtinių išlaidų suma, eurais

4
(2)*(3)

Iš viso:
* Turi atitikti Suvestinės pažymos dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo funkcijas vykdančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius formos 12 stulpelio suminėje eilutėje nurodytą darbo valandų skaičių.

(techninės paramos gavėjo vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(techninės paramos gavėjo už finansinę apskaitą atsakingo asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 11
prioriteto „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ projektams
taikomi fiksuotieji įkainiai ir jų taikymo tvarkos aprašo
4 priedas
(Suvestinės pažymos dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo funkcijas vykdančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, užsienio komandiruočių išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius forma)
SUVESTINĖ PAŽYMA DĖL EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS VYKDANČIŲ VALSTYBĖS
TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENIO VALSTYBES IŠLAIDŲ
APSKAIČIAVIMO TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

(Adresatas)

(techninės paramos gavėjo pavadinimas)
___________________
(data)

Nr._____

(sudarymo vieta)
1. BENDROJI DALIS
Techninės paramos gavėjo
rekvizitai:

Teisinis statusas
Techninės paramos projekto kodas

nuo

Ataskaitinis laikotarpis (atsiskaitoma už atskirus mėnesius)

iki

2. INFORMACIJA APIE KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDAS, APSKAIČIUOTAS TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

Eil. Nr.

1

Įsakymo (potvarkio, įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens
rezoliucijos ar kito
dokumento) dėl
komandiruotės

Į komandiruotę vykusio
valstybės tarnautojo ar
darbuotojo, dirbančio
pagal darbo sutartį,
vardas, pavardė

Užsienio valstybė

2

3

Data

Nr.

4

5

Išvykimo į
komandiruotę
data

Grįžimo iš
komandiruotės
data

6

7

Nustatytas
tarnybinių
komandiruočių į
Komandiruotės
užsienio valstybes
trukmė (dienų
fiksuotasis įkainis*
skaičius)
(įskaitant kelionės
į užsienį išlaidas),
eurais**

8

9

Taikant
Nustatytas
fiksuotąjį įkainį
tarnybinių
apskaičiuota
komandiruočių į
tarnybinės
užsienio valstybes
komandiruotės
fiksuotasis įkainis*
į užsienio
(neįskaitant
valstybes
kelionės į užsienį
išlaidų suma,
išlaidų), eurais***
eurais
10

11

Iš viso:
* Dalyvio mokestis neįtraukiamas į komandiruočių, kurios apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, išlaidas. Dalyvio mokesčio išlaidos apmokamos pateikus išlaidų pagrindimo dokumentus.
** Pildoma, jei techninės paramos gavėjas apmoka kelionės į užsienio valstybę ir iš jos išlaidas.
*** Pildoma, jei kelionės į užsienio valstybę ir iš jos išlaidas apmoka kviečiančioji ar kitos valstybės institucija (pavyzdžiui, Europos Komisija).

(techninės paramos gavėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(techninės paramos gavėjo už finansinę apskaitą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 11 prioriteto
„Techninė parama veiksmų programai administruoti“ projektams taikomi fiksuotieji
įkainiai ir jų taikymo tvarkos aprašo
5 priedas
(Suvestinės pažymos dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo funkcijas vykdančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, komandiruočių Lietuvos Respublikos
teritorijoje išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius forma)

SUVESTINĖ PAŽYMA DĖL EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS VYKDANČIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL
DARBO SUTARTIS, KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

(Adresatas)

(techninės paramos gavėjo pavadinimas)
___________________
(data)

Nr._____

(sudarymo vieta)
1. BENDROJI DALIS
Techninės paramos gavėjo
rekvizitai:

Teisinis statusas
Techninės paramos projekto kodas

nuo

Ataskaitinis laikotarpis (atsiskaitoma už atskirus mėnesius)

iki

2. INFORMACIJA APIE KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDAS, APSKAIČIUOTAS TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

Eil. Nr.

1

Į komandiruotę vykusio
valstybės tarnautojo ar
darbuotojo, dirbančio
pagal darbo sutartį,
vardas, pavardė

Komandiruotės
maršrutas

2

3

Įsakymo (potvarkio, įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens
rezoliucijos ar kito dokumento)
dėl komandiruotės

Data

Nr.

4

5

Išvykimo į
komandiruotę
data

Grįžimo iš
komandiruotės
data

Komandiruotės
trukmė (dienų
skaičius)

Nuvažiuotų
kilomentrų
skaičius, vnt.

Maršruto
transporto išlaidų
fiksuotasis įkainis,
eurais

6

7

8

9

10

Taikant
Taikant
1 km
Taikant
fiksuotuosius
dienpinigių
transporto transporto išlaidų Dienpinigių
įkainus
fiksuotąjį įkainį
išlaidų
fiksuotąjį įkainį
fiksuotasis
apskaičiuota
apskaičiuota
fiksuotasis
apskaičiuota
įkainis, eurais
komandiruotės
dienpinigių
įkainis, eurais
suma, eurais
išlaidų suma,
suma, eurais
eurais

11

12=(10), arba
(9)*(11)

Iš viso:

(techninės paramos gavėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(techninės paramos gavėjo už finansinę apskaitą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

13

14=(8)*(13)19,5

15=(12)+(14)

