
Prašymo komandiruotei („Erasmus+“ dėstymo vizitui)  

pildymo instrukcija 
 

Prašymas pildomas tik po to, kai el. paštu pateiksite pilnai suderintą 
(pasirašytą) Dėstymo sutartį (angl. Mobility Agreement Staff 
Mobility for Teaching) ir Jums bus atsiųstas „lėšų šaltinis“. 
 
 PASTABA: Atkreipkite dėmesį, kad datos Dėstymo sutartyje bei 
Komandiruotės prašyme turi sutapti. 

 
 
Prašymai komandiruotei pateikiami per el. sistemą: 
https://studis.vdu.lt/ 
Paraiškos > Pildyti paraišką > Komandiruotei 
 
PASTABA: Užpildyto prašymo pavyzdys pateikiamas šių instrukcijų 
apačioje. Pildant paraišką reikia vadovautis šiuo aprašu. 
 
 

Komandiruotės tikslas – (įrašykite tik) „Erasmus+ dėstymo vizitas“; 

 
Pasirinkite tiesioginį vadovą – pasirinkite savo padalinio vadovą 
(rinkitės pagal fakultetą, kuriame yra Jūsų pagrindinės pareigos); 
 
Galutinis tvirtintojas – pasirinkite „Ineta Dabašinskienė Tarptautinių 
ryšių prorektorė“; 
 

Lėšų šaltinis – TRD koordinatoriui el. laišku pateikus pilnai suderintą 
Dėstymo sutartį Jums bus atsiųsta informacija, kurį lėšų šaltinį 
pasirinkti, jį pasirinkite iš išsiskleidžiančio siūlomų lėšų šaltinių sąrašo; 
 
PASTABA: Prieš renkantis lėšų šaltinį turi būti pasirinktas galinis 
tvirtintojas – tik tada lėšų šaltinių sąrašas bus aktyvus  (informaciją 
apie reikiamą nurodyti šaltinį asmeniškai el. paštu pateiks 
koordinatorius). 
 

Avansas – būtinai pažymėkite varnele; 

 

Erasmus+ dėstymo/mokymosi vizitas – būtinai pažymėkite 

varnele; 
 

Komandiruotės pradžios laikas – nurodykite komandiruotės 

pradžios datą; 
 

Komandiruotės pabaigos laikas – nurodykite komandiruotės 

pabaigos datą; 
 

Komandiruotės vieta, miestas, valstybė – nurodykite aukštojo 
mokslo instituciją, į kurią vykstate, miestą bei šalį, kuriame yra ši 
institucija; 
 

Išlaidų paskirtis – pasirinkite „Studijos (S)“;  

 
 
 
 

Apmokamos išlaidos – nurodykite: 
 

1.  „Kelionės išlaidos – X.XX Eur“. Apskaičiuojamos pagal kelionės 

atstumą „Erasmus+“ programos skaičiuoklę: 

https://bit.ly/2CHjDHb Pagal nurodytą atstumą skiriama suma 

kelionei: 

Kelionės atstumas* Skiriama suma 

Nuo 100 iki 499 km: 180 Eur 

Nuo 500 iki 1999 km: 275 Eur 

Nuo 2000 iki 2999 km: 360 Eur 

Nuo 3000 iki 3999 km: 530 Eur 

Nuo 4000 iki 7999 km: 820 Eur 

PASTABA: „Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos 

(VDU, Kauno) iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „Skiriama suma“ 

apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos. 

2. Pragyvenimo išlaidos – X.XX Eur. skiriama suma priklauso nuo 

šalies, į kurią vykstate: 

Priimančioji šalis Vienai dienai skiriama suma 

Danija, Suomija, Islandija, 
Airija, Liuksemburgas,  
Švedija, Jungtinė Karalystė,  
Lichtenšteinas, Norvegija 

153 Eur 

Austrija, Belgija, Vokietija,  
Prancūzija, Italija, Graikija,  
Ispanija, Kipras, Nyderlandai, 
Malta, Portugalija 

136 Eur 

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, 
Latvija, Lietuva, Vengrija, 
Lenkija, Rumunija, Slovakija, 
Slovėnija, Makedonija, Turkija 

119 Eur 

PASTABA: Pragyvenimo išlaidos sukaičiojamos visam komandiruotės 

laikotarpiui (veiklos bei kelionės dienoms). 

3. „Iš viso X.XX Eur“ (Kelionės + pragyvenimo išlaidos). 

4. Nukopijuokite į paraišką (copy / paste) šį sakinį: 

Komandiruotės išlaidas apmokėti vadovaujantis 2018 m. rugsėjo 7 d. 

rektoriaus įsakymu Nr. 409 „Dėl „Erasmus+“ dėstymo bei mokymosi 

vizitų organizavimo programos šalyse tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

Avanso suma – sumą nurodykite centų tikslumu (X,XX Eur).  

- 70 proc. visų komandiruotės išlaidų sumos (kelionės + pragyvenimo 

išlaidos). 

Avanso skyrimo tikslas – įrašykite „70 proc. visų komandiruotės 

išlaidų“.

Koordinuoja  Saulius Strazdas: 
Tel. +370 37 327981, VDU vidinis 4159 
El. paštas saulius.strazdas@vdu.lt 
Adresas: V. Putvinskio g. 23 Kaunas, 208 kabinetas 

https://studis.vdu.lt/
https://bit.ly/2CHjDHb
mailto:saulius.strazdas@vdu.lt


Prašymo komandiruotei („Erasmus+“ dėstymo vizitui) pavyzdys 

 


