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Mokymų priemonės Nr. LEADER-19. 2-SAVA-3 Priedas Nr.2 ( Kvietimas Nr. 5) 

TAIKOMI ĮKAINIAI 

1. Mokymų paslaugų įsigijimo išlaidoms taikomi įkainiai. Pateikti fiksuotojo įkainio 

nustatymo tyrimo ataskaitose, kurios viešai skelbiamos interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt. 

1.1. Bendrųjų įgūdžių mokymo lektoriaus paslaugos įkainis, kai mokymų trukmė 1 diena (8 val. 
įskaitant pertraukas) 

Mokymų 

trukmė  
Tikslinė grupė  Dalyvių skaičius  

Kaina be 

PVM Eur ,  
Kaina su 

EurPVM, 
8 val. Vadovai  iki 25 asm. grupė  1173,44  1419,86 
26 ir daugiau asm. 

grupė  
1546,81  1871,64   

Specialistai ir kiti 

dalyviai  
iki 25 asmenų grupė  1066,77  1290,79  

26 ir daugiau asm. 

grupė  
1280,12  1548,95   

Šaltinis - http://www.esinvesticijos.lt/lt/media/download?id=10611&h=614f8&t=bendruju-

igudziumokymo(08-21).docx. 

1.2. Salės nuomos su įranga įkainis 1 dienai 
Salės dydis  Kaina be PVM, Eur  Kaina su PVM, Eur 
Maža salė (iki 25 asmenų grupei)  99,08  119,89 
Vidutinio dydžio salė (26 – 50 asmenų grupei)  118,60  143,51 
Didelė salė (51 ir daugiau asmenų grupei)  148,00  179,08 

Šaltinis - http://www.esinvesticijos.lt/lt/media/download?id=10611&h=614f8&t=bendruju-

igudziumokymo(08-21).docx. 

1.3. Renginio dalyvio maitinimo įkainiai 
Renginio trukmė  Kaina be PVM, Eur  Kaina su PVM, Eur 
Ne ilgesnė nei 2 valandos  -  - 
Lygi 2 val. ir ilgesnė, bet ne ilgesnė nei 5 valandos  1,72  2,08 
Lygi 5 val. ir ilgesnė, bet ne ilgesnė nei 7 valandos  8,19  9,91 
Lygi 7 val. ir ilgesnė, tačiau ne ilgiau nei 1 diena  9,91  11,99 

Šaltinis - 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/media/download?id=14654&h=1540a&t=Dalyvi%C5%B3%20maitinimo%20 

F%C4%AE.pdf. 

Pastaba. 

Bendrieji mokymai, kuriais siekiama skatinti užimtumą bei kelti darbo jėgos kvalifikaciją (pavyzdžiui, emocijų 

pažinimo ir valdymo, konfliktų ir streso valdymo seminarai ar mokymai) LR Pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) 

įstatymo prasme laikomos profesinio mokymo paslaugomis, todėl mokymų ir kavos pertraukėlės išlaidos pagal PVM 

įstatymo 22 straipsnį PVM neapmokestinamos (PVM įstatymo 22 str. komentaro 12 p.). Bendrieji mokymai, kurie 

tiesiogiai nesusiję su amatu arba profesija (pvz. skirti aktyviam pilietiškumui) yra apmokestinami PVM taikant 

standartinį PVM tarifą, todėl ir kavos pertraukėlės išlaidos apmokestinamos PVM taikant standartinį PVM tarifą taip 



pat. Kitos maitinimo išlaidos (pietūs) laikomos pridėtinėmis, todėl jų kaina į įkainį bus traukiama taikant standartinį 

PVM tarifą, išskyrus atvejus, kai Projekto vykdytojui ar partneriui PVM netinkamas finansuoti iš Projekto lėšų. 

2. Kuro ir viešojo transporto įsigijimo išlaidoms taikomi įkainiai. Kuro ir viešojo 

transporto 

išlaidos – 0,07 Eur/km be PVM, 0,08 Eur/km su PVM. 

Šaltinis - 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/media/download?id=1734&h=b71a6&t=Kuro%20i%C5%A1laid%C5%B3%2 

0F%C4%AE_2015-04-22%20be%20TC.doc. 
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3. Vieno savanorio viena savanoriško darbo valandinė vertė. Lietuvos statistikos 

departamento skelbiamo Lietuvos valandinio bruto darbo užmokesčio vertė 2018 m. 4 ketvirtį, kuria 

remiantis apskaičiuojama savanoriško darbo vertė, – 5,93 Eur. 

Šaltinis - https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R0049#/ 

4. Vietos projekto viešinimo išlaidoms taikomi įkainiai. Įkainiai nurodyti Lietuvos 

žemės ūkio 

ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakyme Nr. 3D-925 „Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“. 


