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Patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 
2014 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-199 

„Dėl persikėlimo išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ 

 

 

PERSIKĖLIMO IŠLAIDŲ FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ APSKAIČIAVIMO TYRIMO ATASKAITA 

I. ĮVADAS 

Persikėlimo išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimu (toliau – Tyrimas) siekta apskaičiuoti 

maksimalius mokslininko (tyrėjo) arba doktoranto ir jų šeimos narių persikėlimo iš užsienio valstybės į 

Lietuvos Respubliką siekiant vykdyti projekto veiklas, išlaidų dydžius. Nustatytus persikėlimo išlaidų 

fiksuotųjų įkainių dydžius numatoma taikyti Lietuvos mokslo tarybose administruojamose 2014-2020 m. 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos periodo veiklose (pvz.: ,,Doktorantūros studijų proceso 

užtikrinimas“, ,,Protų pritraukimas ir reintegracija“, ir kt.), kurių projektų įgyvendinimui bus numatytos 

persikėlimo išlaidos.  

Persikėlimo išlaidos – asmens ir jo šeimos narių kelionės ir turto pervežimo iš užsienio valstybės, 

kurioje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą, į Lietuvos Respubliką ir įsikūrimo Lietuvos Respublikoje 

išlaidos. 

Šių fiksuotųjų įkainių dydžių nustatymo tikslas – siekis supaprastinti 2014-2020 m. periodo iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų Lietuvos mokslo tarybos įgyvendinamų projektų 

ir priemonių administravimą. Taikant šiuos fiksuotuosius įkainius pareiškėjams lengviau planuoti projekto 

išlaidas rengiant paraiškas, o projektų vykdytojams paprasčiau atsiskaityti už projekto lėšų panaudojimą. 

Tyrimo ataskaitoje nurodyti fiksuotųjų dydžių įkainiai taip pat gali būti naudojami ir kitų Lietuvos 

institucijų, administruojančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. 

Tyrimo atlikimo etapai: 
1. Panašių Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė; 
2. Informacijos apdorojimas ir fiksuotųjų įkainių dydžių nustatymas. 
 
Tyrimą atliko Lietuvos mokslo taryba 2014 m. birželio - liepos mėn. 

 

II. TYRIMO METODIKA 

II.1. Tyrimo prielaidos ir duomenų šaltiniai 

 Tyrimo tikslu neįmanoma atlikti istorinių duomenų analizės, kadangi 2007-2013 m. Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos ar kitų šaltinių lėšomis finansuojamuose Lietuvos mokslo tarybos 

vykdomuose projektuose ir (ar) administruojamose priemonėse persikėlimo išlaidos nebuvo apmokamos. 

Taip pat Lietuvos mokslo taryba neturi informacijos apie kitų institucijų įgyvendintus Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, kuriuose būtų apmokamos persikėlimo 

išlaidos.  

Dėl šios priežasties kaip pagrindinis Tyrimo metodas buvo pasirinkta Lietuvos Respublikos teisės 

aktų, reglamentuojančių persikėlimo, įsikūrimo ir panašių išlaidų kompensavimą ir (ar) apmokėjimą, analizė. 
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Tyrimo metu identifikuoti šie aukščiau nurodytų išlaidų apmokėjimą reglamentuojantys teisės 

aktai: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 826 ,,Dėl persikėlimo 

išlaidų, susijusių su laikinu Lietuvos Respublikos muitinės pareigūno perkėlimu, apmokėjimo 

taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Persikėlimo išlaidų, susijusių su laikinu Lietuvos Respublikos 

muitinės pareigūno perkėlimu, apmokėjimo taisyklės; 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-03-06 nutarimu Nr. 235 ,,Dėl Įsikūrimo, kelionių, 

draudimo ir patalpų nuomos išlaidų bei kompensacijų, susijusių su tarnybos užsienyje išlaidomis, 

dydžių ir mokėjimo vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, nusiųstiems saugoti Lietuvos 

Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių 

organizacijų, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas  Įsikūrimo, kelionių, draudimo ir patalpų 

nuomos išlaidų bei kompensacijų, susijusių su tarnybos užsienyje išlaidomis, dydžių ir mokėjimo 

vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, nusiųstiems saugoti Lietuvos respublikos diplomatinių 

atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų, tvarkos aprašas; 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 8 d.  nutarimas Nr. 1410 ,,Dėl butpinigių 

dydžio nustatymo bei mokėjimo ir persikėlimo išlaidų apmokėjimo profesinės karo tarnybos 

kariams“; 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 1235 „Dėl Lietuvos 

Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (nauja nutarimo redakcija nuo 2005-11-20); 

5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 

151 ,,Dėl valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į 

Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos 

patvirtinimo“ patvirtinta  Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių 

teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų 

nariams tvarka (pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012 m. 

gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 151 "Dėl Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei 

integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir 

tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“). 

II.2. Tyrimo metodika ir skaičiavimai 
 

II.2.1. Persikėlimo išlaidų apmokėjimą (kompensavimą) reglamentuojančių Lietuvos 

Respublikos teisės aktų analizė 

Tyrimo II.1 dalyje identifikuoti teisės aktai buvo išanalizuoti, atliekant jų lyginamąją analizę. 

Tyrimo metu identifikuoti subjektai, kuriems taikomas konkretus teisės aktas, apmokamų 

(kompensuojamų) persikėlimo išlaidų rūšys, bei šių išlaidų apmokėjimo būdai. Lyginamosios analizės 

duomenys pateikiami 1 lentelėje (analizė neapima pagal teisės aktus apmokamų išlaidų, tiesiogiai 

nesusijusių su persikėlimu ir įsikūrimu, pavyzdžiui, darbo užmokesčio kompensacijos už tarnybą užsienyje, 

sveikatos draudimo išlaidų). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316223
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316223
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316223
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316223
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1 lentelė. Persikėlimo išlaidų apmokėjimą (kompensavimą) reglamentuojančių teisės aktų 

palyginamoji analizė 

Teisės aktas Teisės akto subjektas Apmokamų (kompensuojamų) 
persikėlimo išlaidų rūšys 

Išlaidų apmokėjimo 
būdas 

1. Persikėlimo išlaidų, 
susijusių su laikinu Lietuvos 
Respublikos muitinės 
pareigūno perkėlimu, 
apmokėjimo taisyklės 

1. Muitinės pareigūnas; 

2. Muitinės pareigūno 
šeimos nariai (šeimos nariais 
laikomi kartu su juo 
gyvenantis sutuoktinis arba 
sugyventinis, kaip jis 
apibrėžtas Lietuvos 
Respublikos civiliniame 
kodekse, jų nepilnamečiai 
vaikai (įvaikiai), jeigu jie nėra 
įstatymų nustatyta tvarka 
emancipuoti ar sudarę 
santuokos, taip pat 
pilnamečiai vaikai (įvaikiai) 
iki 24 metų, kurie yra 
nustatyta tvarka įregistruotų 
švietimo įstaigų bendrojo 
ugdymo programų ar 
formaliojo profesinio 
mokymo programų mokiniai, 
dieninių ar nuolatinių studijų 
programų studentai, jeigu jie 
su muitinės pareigūnu turi 
bendrą ūkį ir nėra sudarę 
santuokos, nedarbingi dėl 
amžiaus arba neįgalumo 
tėvai, įtėviai arba asmenys, 
kurių globėju ar rūpintoju 
teismo tvarka yra paskirtas 
muitinės pareigūnas, jo 
sutuoktinis ar sugyventinis) 

1. Kelionės į kitą gyvenamąją vietą ir 
grįžimo iš kitos gyvenamosios vietos 
pasibaigus laikino muitinės pareigūno 
perkėlimo laikui (visomis transporto 
priemonėmis, išskyrus taksi ir 
tarnybinį transportą) išlaidos: 

1.1. transporto bilietų įsigijimo, jeigu 
keliaujama viešojo transporto 
priemone; 

1.2. degalų įsigijimo, jeigu keliaujama 
kita, nei nurodyta Taisyklių 2.1.1 
punkte, transporto priemone; 

2. Turto vežimo į kitą gyvenamąją 
vietą ir grąžinimo iš kitos 
gyvenamosios vietos pasibaigus laikino 
muitinės pareigūno perkėlimo laikui 
išlaidos. 

 

Pagal pateiktus faktinių 
persikėlimo išlaidų 
pagrindimo 
dokumentus 

2. Įsikūrimo, kelionių, 
draudimo ir patalpų 
nuomos išlaidų bei 
kompensacijų, susijusių su 
tarnybos užsienyje 
išlaidomis, dydžių ir 
mokėjimo vidaus tarnybos 
sistemos pareigūnams, 
nusiųstiems saugoti 
Lietuvos Respublikos 
diplomatinių atstovybių, 
konsulinių įstaigų ir 
atstovybių prie tarptautinių 
organizacijų, tvarkos 
aprašas 

Vidaus tarnybos sistemos 
pareigūnai, nusiųsti saugoti 
Lietuvos Respublikos 
diplomatinių atstovybių, 
konsulinių įstaigų ir 
atstovybių prie tarptautinių 
organizacijų 

 

1. Įsikūrimo išlaidos – išmokama 
vienkartinė įsikūrimo išmoka, lygi 740 
eurų; 

2. Kelionės iš Lietuvos Respublikos į 
užsienio valstybę ir iš užsienio 
valstybės į Lietuvos Respubliką 
išlaidos, įskaitant bagažo gabenimo 
išlaidas. 

 

Pagal pateiktus faktinių 
persikėlimo išlaidų 
pagrindimo 
dokumentus bei 
nustatytas išmokų 
sumas 

3. Nutarimas Nr. 1410 ,,Dėl 
butpinigių dydžio 

Profesinės karo tarnybos 1. Vienkartinė 10 bazinių socialinių 
išmokų (toliau – BSI

1
) dydžio 

Pagal pateiktus faktinių 
persikėlimo išlaidų 

                                                           

1
 Bazinės socialinės išmokos dydis nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Tyrimo atlikimo metu bazinė socialinė 

išmoka sudarė 130 litų arba 37,65 eurų (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 dienos nutarimu Nr. 

1366 „Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“).  
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nustatymo bei mokėjimo ir 
persikėlimo išlaidų 
apmokėjimo profesinės 
karo tarnybos kariams“ 

kariai ir jų šeimos nariai 

 

persikėlimo išmoka perkeliamam 
kariui ir po 4 BSI kiekvienam kario 
šeimos nariui;  

2. Transporto nuomos išlaidos, kai 
nėra galimybių skirti tarnybinį 
transportą 

pagrindimo 
dokumentus bei 
nustatytas išmokų 
sumas 

4. Nutarimas Nr. 1235 „Dėl 
Lietuvos Respublikos 
diplomatinės tarnybos 
veiklos“ 

Į Lietuvos Respublikos 
diplomatines atstovybes, 
konsulines įstaigas, 
atstovybes prie tarptautinių 
organizacijų ir specialiąsias 
misijas paskirtiems 
diplomatams, priimtiems 
dirbti pagal darbo sutartis 
darbuotojams, taip pat į 
Lietuvos Respublikos 
diplomatines atstovybes, 
konsulines įstaigas ir 
atstovybes prie tarptautinių 
organizacijų paskirtiems ar 
perkeltiems kitiems 
valstybės tarnautojams bei 
jų šeimos nariams 

1. Diplomato ar kito valstybės 
tarnautojo ir jų šeimos narių 
persikėlimo iš Lietuvos Respublikos į 
užsienio valstybę ir iš užsienio 
valstybės į Lietuvos Respubliką (ar į 
kitą valstybę) išlaidos: 

1.1. kelionės visomis transporto 
priemonėmis, išskyrus taksi ir 
tarnybinį transportą, išlaidos (išlaidos 
transporto bilietams, jeigu keliaujama 
viešuoju transportu, arba išlaidos 
degalams, jeigu keliaujama savo 
transporto priemone); 

1.2. turto persivežimo išlaidos; 

2. Diplomatui ar kitam valstybės 
tarnautojui išmokama vienkartinė 
įsikūrimo išmoka, lygi 740 eurų, o 
kiekvienam jų šeimos nariui – 350 
eurų; 

3. Kompensuojamos kartą per 
kalendorinius metus diplomatui ar 
kitam valstybės tarnautojui ir jų 
šeimos nariams kelionės į Lietuvos 
Respubliką ir atgal išlaidos, o kartu 
negyvenantiems šeimos nariams – 
kelionės pas diplomatą ar kitą 
valstybės tarnautoją ir atgal į Lietuvos 
Respubliką išlaidos 

Pagal pateiktus faktinių 
persikėlimo išlaidų 
pagrindimo 
dokumentus bei 
nustatytas išmokų 
sumas 

5. Valstybės paramos 
persikėlimui ir socialinei 
integracijai priemonių 
teikimo grįžtantiems į 
Lietuvą nuolat gyventi 
politiniams kaliniams ir 
tremtiniams bei jų šeimų 
nariams tvarka 

Valstybės parama 
grįžtantiems į Lietuvos 
Respubliką nuolat gyventi 
politiniams kaliniams ir 
tremtiniams bei jų šeimų 
nariams persikelti ir 
socialinei integracijai 

1. Persikėlimo išlaidos: 

1.1. kelionės keleiviniu traukiniu, 
lėktuvu ar autotransporto priemone 
bilietų įsigijimo išlaidos (tiesioginiu 
maršrutu nuo paskutinės nuolatinės 
gyvenamosios vietos už Lietuvos 
Respublikos ribų iki gyvenamosios 
vietos Lietuvos Respublikoje); 

1.2.  asmeninių buities daiktų 
gabenimo krovininiais traukiniais arba 
autotransporto priemonėmis išlaidos 
(jeigu persikelia vienas asmuo, 
apmokama už pervežimą daiktų, kurių 
svoris iki 5 tonų, jeigu šeima – iki 10 
tonų);  

1.3. kitos persikėlimo išlaidos 
(mokestis už vizų, asmens dokumentų 
išdavimą, asmens draudimo išlaidos, 
nakvynės išlaidos persikeliant, vertėjo 

Pagal pateiktus faktinių 
persikėlimo išlaidų 
pagrindimo 
dokumentus bei 
nustatytas išmokų 
sumas 
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paslaugos); 

2. Vienkartinės įsikūrimo pašalpos: 

2.1. vienam suaugusiam grįžusio 
asmens šeimos nariui – 3500 litų, 
vaikui (iki 18 metų) – 2500 litų; 

Grįžtančiam asmeniui, kuriam Lietuvos 
Respublikos neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymo nustatyta tvarka 
yra nustatytas neįgalumo lygis arba 
kuris yra pripažintas nedarbingu ar iš 
dalies darbingu, arba kuris yra sukakęs 
senatvės pensijos amžių ir jam 
nustatytas specialiųjų poreikių lygis, 
arba grįžtančiam asmeniui, sergančiam 
lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos 
įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, 
sunkia forma, šeimos narių mirties, 
nelaimingo atsitikimo (avarijos, 
apiplėšimo ir panašiai), stichinės 
nelaimės (gaisro, potvynio ir panašiai), 
atvejais, pateikus tai įrodančius 
dokumentus, gali būti išmokėta 
papildoma vienkartinė pašalpa 

 

Apibendrinant 1 lentelėje nurodytus teisės aktus, darytina išvada, kad pagal teisės aktus, 

reglamentuojančius persikėlimo, įsikūrimo ir panašių išlaidų kompensavimą ir (ar) apmokėjimą įprastai yra 

apmokamos (kompensuojamos) šios persikėlimo išlaidos: 

1. Kelionės iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos 

Respubliką išlaidos (asmens ir jo šeimos narių) išlaidos (apmokamos pagal faktinius išlaidų 

pagrindimo dokumentus); 

2. Turto pervežimo išlaidos (apmokamos pagal faktinius išlaidų pagrindimo dokumentus); 

3. Įsikūrimo išlaidos (dažniausiai išmokamos kaip vienkartinė nustatyto dydžio išmoka). 

 

II.2.2. Persikėlimo išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių nustatymas 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamuose projektuose persikėlimo išlaidų 

sumą siūloma apskaičiuoti kaip bendrą asmenų (persikeliančio asmens ar jo šeimos narių2) kelionės į 

Lietuvos Respubliką bei įsikūrimo išlaidų įkainių sumą.  

Taikomi kelionės į užsienį (iš užsienio) išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžiai (FĮKU) yra nustatyti 

Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos, patvirtintos Lietuvos mokslo 

                                                           

2
 Persikeliančio asmens šeimos nariais laikomi kartu su juo gyvenantis sutuoktinis arba sugyventinis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos 

Respublikos civiliniame kodekse, jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jeigu jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę 
santuokos, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie yra nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo 
programų ar formaliojo profesinio mokymo programų mokiniai, dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai, jeigu jie su 
persikeliančiu asmeniu turi bendrą ūkį ir nėra sudarę santuokos, nedarbingi dėl amžiaus arba neįgalumo tėvai, įtėviai arba asmenys, 
kurių globėju ar rūpintoju teismo tvarka yra paskirtas persikeliantis asmuo, jo sutuoktinis ar sugyventinis. 
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tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191, 2 lentelėje. Kadangi Tyrimo įvade nurodytos ES 

struktūrinės paramos lėšomis remiamos veiklos skirtos skatinti mokslininkų, doktorantų ar tyrėjų 

persikėlimą iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką, jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše 

nenustatyta kitaip, yra kompensuojamos tik kelionės iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką išlaidos, t.y. 

50 proc. nustatyto kelionės fiksuotojo įkainio.  

Įsikūrimo išmokų (FĮĮPA ir FĮĮŠN) dydžiai, kurie bus taikomi kaip fiksuotieji įkainiai, buvo apskaičiuoti 

kaip 1 lentelėje nurodytuose teisės aktuose nustatytų įsikūrimo išmokų aritmetinis vidurkis. Įsikūrimo 

išmokų vidutiniai dydžiai pateikiami 2 lentelėje. Teisės aktuose litais nustatyti dydžiai perskaičiuoti į eurus 

taikant oficialų 3,4528 valiutos keitimo kursą, gauti skaičiai suapvalinti iki dviejų skaičių po kablelio. 

2 lentelė. Įsikūrimo išmokų vidutiniai dydžiai 

Teisės aktas Vienkartinė įsikūrimo 

išmoka persikeliančiam 

asmeniui, eurais 

Vienkartinė įsikūrimo 

išmoka šeimos nariui, 

eurais 

Nutarimas Nr. 1410 ,,Dėl butpinigių dydžio 

nustatymo bei mokėjimo ir persikėlimo išlaidų 

apmokėjimo profesinės karo tarnybos kariams“ 

37,65*10=376,50 (10 BSI) 37,65*4=150,60 (4 BSI) 

Nutarimas Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos 

diplomatinės tarnybos veiklos“* 

740,00 350,00 

Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei 

integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į 

Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir 

tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarka** 

1013,67 868,86 

Vidutinis dydis: 710,06 456,49 

*Įsikūrimo, kelionių, draudimo ir patalpų nuomos išlaidų bei kompensacijų, susijusių su tarnybos užsienyje išlaidomis, 

dydžių ir mokėjimo vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, nusiųstiems saugoti Lietuvos respublikos diplomatinių atstovybių, 
konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų, tvarkos apraše persikeliančiam asmeniui nustatytas tas pats 740 eurų 
vienkartinės išmokos dydis kaip ir Nutarime Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“. To paties dydžio 
išmoka į aritmetinio vidurkio skaičiavimą įtraukiama tik vieną kartą, todėl lentelėje du kartus nenurodoma. 

**Tyrimo tikslams naudojami du šiame teisės akte nustatyti išmokų dydžiai: vienam suaugusiam grįžusio asmens 
šeimos nariui – 3500 litų ir vaikui iki 18 metų amžiaus – 2500 litų. Kadangi neįmanoma nustatyti, kokio amžiaus bus konkrečios 
persikeliančios šeimos nariai, Tyrimo tikslams naudojamas šių išmokų  aritmetinis vidurkis: (3500+2500)/2=3000 litų (868,86 eurų) 

2-je lentelėje nurodytuose teisės aktuose nustatytos vienkartinės įsikūrimo išmokos, darbdavio 
išmokamos pagal darbo santykius dirbančiam perkeliamam darbuotojui (už jį ir už jo šeimos narius), arba 
išmokos politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams, nėra apmokestinamos gyventojų pajamų 
mokesčiu ir socialinio draudimo bei sveikatos draudimo mokesčiais. 

 

Asmenys, kuriems numatoma skirti vienkartines įsikūrimo išmokas pagal Lietuvos mokslo tarybos 
įgyvendinamas veiklas, su projekto vykdytoju gali būti susiję arba nesusiję darbo santykiais. Jeigu 
persikeliantis asmuo yra susijęs su projekto vykdytoju darbo santykiais arba yra nenuolatinis Lietuvos 
Respublikos gyventojas, vienkartinės įsikūrimo išmokos (už persikeliantį asmenį ir jo šeimos narius) nėra 
apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu ir socialinio bei sveikatos draudimo mokesčiais. Jeigu 
persikeliantis asmuo nėra susijęs su projekto vykdytoju darbo santykiais, vienkartinės įsikūrimo išmokos (už 
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persikeliantį asmenį ir jo šeimos narius) nuolatiniams Lietuvos gyventojams yra apmokestinamos 15 proc. 
gyventojų pajamų mokesčiu. Detali mokesčių suvestinė pateikiama 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Vienkartinei įsikūrimo išmokai taikomi mokesčiai, kai išmokos gavėjas su projekto 

vykdytoju nesusijęs darbo santykiais 

Vienkartinės 
įsikūrimo 

išmokos gavėjas 

Vienkartinės 
įsikūrimo 

išmokos skyrimo 
laikotarpis 

Teisės aktų 
vertinimo 
laikotarpis 

Taikomas GPM 
tarifas 

Taikomas VSD 
tarifas 

Taikomas PSD 
tarifas 

Mokslininkas 
(tyrėjas) ar 
doktorantas 
(nuolatinis 
gyventojas

3
) 

2014 m. 2014 m. 15% netaikoma netaikoma 

Mokslininkas 
(tyrėjas) ar 
doktorantas 
(nenuolatinis 
gyventojas

4
) 

2014 m. 2014 m. netaikoma* netaikoma netaikoma 

*Nenuolatinis gyventojas sumoka mokesčius, nustatytus jo rezidavimo šalyje (jeigu taikoma). 

Atitinkamai, siekiant užtikrinti, kad paramos gavėjų gaunamos išmokos atskaičius mokesčius būtų 

vienodos, nustatomi tokie vienkartinių įsikūrimo išmokų fiksuotųjų įkainių dydžiai, suapvalinti iki sveikųjų 

skaičių: 

1. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams, su projekto vykdytoju susijusiems darbo santykiais, bei 

nenuolatiniams Lietuvos gyventojams: 

FĮĮPA = 710,06 EUR (≈ 710 EUR) 

FĮĮŠN = 456,49 EUR (≈ 456 EUR) 

                                                           

3
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 str. 1 d., nuolatiniu Lietuvos gyventoju 

laikomas: 
1) fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje, arba 
2) fizinis asmuo, kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau 

Lietuvoje nei užsienyje, arba 
3) fizinis asmuo, kuris mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų. 183 dienų 

laikotarpio apskaičiavimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. 
4
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 str. 2 d., fizinis asmuo nelaikomas nuolatiniu 

Lietuvos gyventoju, jei jis yra: 
1) užsienio valstybės diplomatas, diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar tarptautinės organizacijos atstovybės 

administracinio-techninio arba aptarnaujančiojo personalo narys – ne Lietuvos Respublikos pilietis (išskyrus asmenis be pilietybės, 
kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra 
Lietuvoje), arba 

2) ne Lietuvos Respublikos pilietis, kuris gauna tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias 
pajamas už darbą Lietuvoje iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorijos administracinio padalinio arba vietos valdžios, arba 

3) ne Lietuvos Respublikos pilietis, kuris Lietuvoje vykdo tik individualią veiklą per nuolatinę bazę ir tai yra vienintelis jo 
atvykimo į Lietuvą tikslas. 
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2. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams, su projekto vykdytoju nesusijusiems darbo santykiais 

(įskaitant 15 proc. gyventojų pajamų mokestį): 

FĮĮPA = 835,36 EUR (≈ 835 EUR) 

FĮĮŠN = 537,05 EUR (≈ 537 EUR) 

 
Turto pervežimo išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių teisės aktų analizės būdu nustatyti neįmanoma, 

kadangi už jas atsiskaitoma pagal faktinius išlaidų pagrindimo dokumentus, o istorinių duomenų nėra.  

Įprastinės registruojamojo bagažo (1 vnt.) išlaidos yra įtrauktos į kelionių į užsienį išlaidų fiksuotuosius 

įkainius. Mokslininko (tyrėjo) arba doktoranto ir jų šeimos narių kito turto pervežimo išlaidos gali būti 

finansuojamos papildomai, jeigu tokios išlaidos yra būtinos projektams įgyvendinti ir tokia galimybė 

nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše. Tokiu atveju prie persikėlimo išlaidų sumos gali būti 

pridedama turto pervežimo išlaidų suma,  apmokama pagal realias išlaidas (išskyrus visuotinių dotacijų 

priemones) arba (jeigu taikytina atsižvelgiant į projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą) turto pervežimo 

išlaidų suma gali būti nustatoma ir apmokama kaip individuali fiksuotoji suma, kurios dydis nustatomas 

projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, vadovaujantis pareiškėjo pateiktu projekto biudžetu, 

pareiškėjui tinkamai pagrindus šių išlaidų poreikį ir planuojamą sumą.  

 
III. PERSIKĖLIMO IŠLAIDŲ FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ DYDŽIAI IR TAIKYMAS 

 
 

Atsižvelgiant į Tyrimo ataskaitos II dalyje pateiktą analizę, mokslininko (tyrėjo) ar doktoranto ir jo 

šeimos narių persikėlimo išlaidų suma apskaičiuojama pagal šią formulę: 

PI = (1+N)*FĮKU*0,5+FĮĮPA+N*FĮĮŠN, kur 

PI – persikėlimo išlaidų suma; 

N – persikeliančio asmens šeimos narių skaičius (neįskaitant persikeliančio asmens); 

FĮKU – kelionės į užsienį (iš užsienio) išlaidų fiksuotasis įkainis; 

FĮĮPA – persikeliančiojo asmens vienkartinės įsikūrimo išmokos fiksuotasis įkainis; 

FĮĮŠN – šeimos nario vienkartinės įsikūrimo išmokos fiksuotasis įkainis. 

Taikomi kelionės į užsienį (iš užsienio) išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžiai (FĮKU) yra nustatyti 

Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių  apskaičiavimo tyrimo ataskaitos, patvirtintos Lietuvos mokslo 

tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191, 2 lentelėje. Kadangi Tyrimo įvade nurodytos ES 

struktūrinės paramos lėšomis remiamos veiklos skirtos skatinti mokslininkių (tyrėjų) ar doktorantų 

persikėlimą iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką, jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše 

nenustatyta kitaip, yra kompensuojamos tik kelionės iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką išlaidos, t.y. 

50 proc. nustatyto kelionės fiksuotojo įkainio. Tinkamai pagrįstais atvejais, jei taip nustatyta projektų 

finansavimo sąlygų apraše, finansuojant kelionės pirmyn ir atgal išlaidas, iš formulės išbraukiamas daugiklis 

0,5.  

Tyrimu nustatyti tokie vienkartinių įsikūrimo išmokų (FĮĮPA ir FĮĮŠN) fiksuotųjų įkainių dydžiai 

(suapvalinti iki sveikųjų skaičių): 
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1. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams, su projekto vykdytoju susijusiems darbo santykiais, bei 

nenuolatiniams Lietuvos gyventojams: 

FĮĮPA =  710 EUR 

FĮĮŠN = 456 EUR 

2. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams, su projekto vykdytoju nesusijusiems darbo santykiais: 

FĮĮPA = 835 EUR 

FĮĮŠN = 537 EUR 

 
Atsižvelgiant į ES SF 2014-2020 m. periodo Lietuvos mokslo tarybai teksiančių administruoti veiklų 

finansavimo apimtis bei siektinus veiklos ir stebėsenos rodiklius, atskiruose veiklų aprašuose gali būti 

nustatyta, kad persikėlimo iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką siekiant vykdyti projekto veiklas 

išmoka nemokama mokslininko, doktoranto arba tyrėjo šeimos nariams. Tokiu atveju persikeliančiojo 

asmens šeimos nario vienkartinės įsikūrimo išmokos fiksuotasis įkainis laikomas lygus nuliui (FĮĮŠN = 0) ir  

persikeliančio asmens šeimos narių skaičius (neįskaitant persikeliančio asmens) bus laikomas lygus nuliui 

(N= 0).  

Kelionės į užsienį (iš užsienio) fiksuotųjų įkainių dydžiai keičiami pasikeitus Mokslinių išvykų išlaidų 

fiksuotųjų įkainių  apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje nustatytiems fiksuotųjų įkainių dydžiams (vadovaujantis 

naujo tyrimo rezultatais). 

 

Vienkartinių įsikūrimo išmokų fiksuotųjų įkainių dydžiai gali būti perskaičiuojami pasikeitus Tyrimo 

ataskaitos 2 lentelėje nurodytiems teisės aktams, reglamentuojantiems įsikūrimo išmokų dydį, teisės aktų, 

susijusių su įsikūrimo išmokų apmokestinimu, nuostatoms ir (ar) bazinės socialinės išmokos dydžiui. 

Vienkartinių įsikūrimo išmokų dydžiai keičiami patvirtinant Tyrimo ataskaitos priedą, kuriame nustatomi 

nauji fiksuotųjų įkainių dydžiai, kurie įsigalioja nuo tokio priedo patvirtinimo dienos. Tyrimo ataskaitos 

priedu patvirtinti nauji fiksuotųjų įkainių dydžiai gali būti taikomi projektuose, finansuojamuose pagal 

anksčiau sudarytas projektų sutartis, jeigu tokia galimybė numatyta projektų finansavimo sąlygų aprašuose. 

 

Projekto išlaidoms, kurios apmokamos taikant šioje Tyrimo ataskaitoje nustatytus fiksuotųjų įkainių 

dydžius, pagrįsti projekto vykdytojas su mokėjimo prašymais turėtų pateikti suvestinę pažymą, kurios 

rekomenduojama forma pateikiama Tyrimo ataskaitos 1 priede.  

 
 

 

 

 


