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Sąvokos
Kiti mokslinį tyrimą vykdantys asmenys – mokslo darbuotojo pareigų neinantys mokslo ir studijų institucijos,
kurioje vykdomas mokslinių tyrimų projektas, darbuotojai, kurių darbas susijęs su mokslinių tyrimų rezultatų
įgyvendinimu ir uždavinių pasiekimu;
Mokslo darbuotojas – jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo ar
vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantis mokslo ir studijų institucijos darbuotojas;
Mokslo ir studijų institucija – juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi
veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra;
Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra – sisteminga kūrybinė gamtos, žmonijos, kultūros ir visuomenės
pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas.
Kitos tyrimo ataskaitoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos
mokslo tarybos nutarimuose, susijusiuose su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų finansavimu ir
administravimu, PAFT ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų
reikalavimams1 (toliau – Rekomendacijos dėl išlaidų atitikties) nustatytas sąvokas ir apibrėžimus.

1

Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintos
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4
d. protokolu Nr. 34.
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ĮVADAS
Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo mokslinių tyrimų projektuose tyrimu (toliau – tyrimas) nustatyti
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų lėšomis bendrai finansuojamų mokslinių tyrimų projektų (toliau –
mokslinių tyrimų projektas(-ai)), kuriuos įgyvendina mokslo ir studijų institucijos, veiklas vykdančių mokslo darbuotojų
ir kitų mokslinį tyrimą vykdančių asmenų darbo užmokesčio fiksuotieji įkainiai (toliau – FĮ).
Tyrime nustatyti FĮ taikomi įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos administruojamas 2014–2020 m. Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) priemones. Nustatyti FĮ gali
būti taikomi ir pagal kitas veiksmų programos priemones įgyvendinamuose mokslinių tyrimų projektuose, kuriuos
vykdo mokslo ir studijų institucijos.
Tyrimas atliktas šiais etapais:
1. Atlikta su tyrimo objektu susijusių duomenų paieška ir analizė;
2. Atlikta susijusių teisės aktų ir metodinių dokumentų analizė;
3. Nustatyti darbo užmokesčio FĮ mokslinių tyrimų projektuose.
Fiksuotųjų įkainių dydžiai patvirtinti 2020 m. gruodžio 10 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2021/702,
kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų
sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo2.

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:148:TOC
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I. NUSTATYTŲ FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ DYŽIAI
Nustatyti fiksuotojo įkainio dydžiai pateikiami 1 lentelėje.
1 LENTELĖ. DARBO UŽMOKESČIO FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ DYDŽIAI MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTUOSE 3
Rodiklių
Rodiklio
Išlaidų
Veiksmų rūšis
matavimo
Fiksuotojo įkainio dydis
pavadinimas
kategorija
vienetas
1
2
3
4
5
Pareigos
Vieneto
įkainis
jaunesnysis
mokslo
12,13 Eur
darbuotojas

Mokslinės kompetencijos
plėtojimas vykdant
mokslinių tyrimų veiklą
pagal VP
2014LT16MAOP001 9-ą
prioritetinę kryptį

Mokslo darbuotojui
arba techniniam
darbuotojui,
dirbančiam
mokslinių tyrimų
projekte, mokamas
valandinis darbo
užmokestis

mokslo
darbuotojas
Dalyvių darbo
užmokestis

Dalyvio
dirbtų
valandų
skaičius4

14,23 Eur

vyresnysis
mokslo
darbuotojas

18,18 Eur

vyriausiasis
mokslo
darbuotojas

27,79 Eur

techninis
darbuotojas

6,88 Eur

II. NUSTATYTŲ FIKSUOTŲJŲ DYDŽIŲ TAIKYMAS
Tyrimo santraukos I dalyje nustatyti darbo užmokesčio FĮ mokslinių tyrimų projektuose taikomi nuo tyrimo
ataskaitos
įsigaliojimo
dienos.
Tyrimo
santrauka
skelbiama
svetainėje
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

3
4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:148:TOC
Įrodomas patikrinama laiko valdymo sistema.
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Fiksuotųjų dydžių perskaičiavimo sąlygos. Fiksuotojo įkainio dydžiai gali būti perskaičiuoti kasmet taikant
mėnesinį darbo užmokesčio (bruto) indeksą N metais pagal Lietuvos statistikos departamento nustatytą N-1 metų
ekonominės veiklos klasifikatorių (mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sritis, M72), palyginti su N-2 metais5.
Perskaičiavus fiksuotųjų įkainių dydžius, tyrimo santrauka išdėstoma nauja redakcija, nurodant naujos redakcijos
įsigaliojimo datą. Perskaičiuoti FĮ įsigalioja nuo naujos redakcijos įsigaliojimo dienos arba, jeigu taikoma, nuo tyrimo
santraukoje naujoje redakcijoje nustatytos naujų FĮ taikymo dienos ir gali būti taikomi projektuose, finansuojamuose
pagal anksčiau sudarytas projektų sutartis, jeigu tokia galimybė numatyta projektų finansavimo sąlygų aprašuose ir
jeigu tam pakanka projekte numatytų lėšų (nemažinant FĮ kiekybinio rezultato vienetų skaičiaus, pvz. suplanuotų
darbo valandų skaičiaus).
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 ar jo
taikymo sąlygos yra taikomi jau įgyvendinamų projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo
įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti6.
Fiksuotųjų dydžių vertinimas projektų administravimo etape. Projekto vykdytojas su mokėjimo prašymu turi
pateikti fiksuotojo įkainio rezultato pasiekimą pagrindžiančius dokumentus:
- mokslo darbuotojo/ techninio darbuotojo darbo sutartis;
- mokslo darbuotojo/ techninio darbuotojo pareigybės aprašymą ir mokslo darbuotojo / techninio darbuotojo
gyvenimo aprašymą, įrodančius, kad jie atitinka pareigybei keliamus reikalavimus;
- mokslo darbuotojo / techninio darbuotojo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kurie skirti parodyti projekte
dirbtą laiką (suskirstytą pagal valandas);
- veiklos ataskaitą, pagrįstą darbo valandomis arba bent jau patvirtinančią, kad atliktas darbas atitinka keliamus
reikalavimus.
Kitos sąlygos. Pagal darbo užmokesčio FĮ apmokama suma už ataskaitinį laikotarpį apskaičiuojama atitinkamos
pareigybės darbuotojo faktiškai dirbtų valandų skaičių padauginus iš nustatyto darbo užmokesčio FĮ. Apskaičiuojant
darbo užmokestį, bendra darbo užmokesčio suma suapvalinama iki dviejų skaičių po kablelio. Dirbtomis dienomis taip
pat laikomos ir pagal darbo užmokesčio FĮ apmokamos ligos dienos, už kurias pašalpą moka darbdavys, bei papildomų
poilsio dienos, už kurias mokamas ne mažesnis kaip vidutinis darbo užmokestis ir kurios suteikiamos teisės aktuose
nustatyta tvarka. Už šias dienas pagal FĮ apmokama proporcingai nustatytai darbuotojo darbo projekte dienos trukmei,
bet ne daugiau kaip už 8 val. per dieną.
Atostogų dienos nelaikomos dirbtomis dienomis ir neapmokamos taikant FĮ.
Bendras deklaruojamas faktiškai dirbtų valandų skaičius vienam asmeniui negali viršyti:
- mokslo darbuotojui – 1682 val. per metus (12 mėnesių);
- kitam mokslinį tyrimą vykdančiam asmeniui – 1842 val. per metus (12 mėnesių)7.
Jeigu darbuotojas įdarbinamas trumpesniam laikotarpiui, bendras deklaruojamas dirbtų valandų skaičius negali
viršyti valandų skaičiaus, proporcingo įdarbinimo laikui (pavyzdžiui, jeigu mokslo darbuotojas įdarbinamas 5

5

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize (Gyventojai ir socialinė statistika/Darbo užmokestis ir darbo
sąnaudos/Darbo užmokesčio rodikliai (ketvirtiniai ir metiniai)/Darbo užmokestis/Darbo užmokesčio indeksas
(mėnesinis)/Ekonominė veikla/M72 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla)
6
2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 4281 punktas.
7
Kitų mokslinį tyrimą vykdančių asmenų vidutinis metinis darbo valandų skaičius 2018 m. apskaičiuotas iš Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 18 d. Įsakymu Nr. A1-629 patvirtinto vidutinio metinio
darbo valandų skaičiaus (esant penkių darbo dienų savaitei) atėmus Lietuvos Respublikos darbo kodekso 126 str. nustatytos
kasmetinių atostogų trukmės, perskaičiuotos į darbo valandas (2002-(20*8)=1842).

7
mėnesiams, deklaruojamas darbo valandų skaičius negali viršyti 1682/12*5=700,83 val.). Ne pilnu etatu dirbančio
darbuotojo bendras deklaruojamas projekto veiklose dirbtų valandų skaičius negali viršyti valandų skaičiaus,
proporcingo etato dydžiui, kuriam asmuo įdarbinamas.

8
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“).

