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PATVIRTINTA 

Vytauto Didžiojo universiteto  

Rektoriaus 2019 m. spalio 10 d. 

Įsakymu Nr. 700 

 

„ERASMUS+“ DĖSTYMO BEI MOKYMOSI VIZITŲ TARP VYTAUTO DIDŽIOJO 

UNIVERSITETO IR ŠALIŲ PARTNERIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) „Erasmus+“ (KA107) dėstymo bei mokymosi 

vizitų tarp VDU ir Šalių partnerių1 mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) organizavimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja VDU darbuotojų, vykstančių „Erasmus+“ 

dėstymo ar mokymosi vizitams bei „Erasmus+“ mokymosi ar dėstymo vizitams į VDU 

atvykstančių Šalių partnerių MSI darbuotojų vizitų organizavimo tvarką. 

 

2. Aprašas paruoštas vadovaujantis Europos Komisijos patvirtintu „Erasmus+“ programos vadovu,  

dotacijos sutartimis tarp Švietimo mainų paramos fondo (toliau - ŠMPF) ir VDU bei kitais 

„Erasmus+“ KA107 projekto administravimo dokumentais. 

 

3. Pretenduoti į „Erasmus+“ dėstymo bei mokymosi vizitų vietas, turi teisę visi VDU dėstytojai bei 

administracijos darbuotojai. VDU darbuotojai, kurie yra ne ES/EEE šalių piliečiai, norintys 

vykti dėstymo / mokymosi vizitams, turi turėti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos 

respublikoje.  

 

4. „Erasmus+“ dėstymo bei mokymosi vizitai įgyvendinami tik tarp VDU ir Šalių partnerių MSI, 

su kuriomis VDU yra pasirašęs „Erasmus+“ Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis. 

„Erasmus+“ Tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis pasirašoma tik su institucijomis, 

turinčiomis „Erasmus+“ OID (ang. Organisation indentification) arba PIC kodą (angl. 

Participant indentification code). 

 

5. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos: 

 

Centralizuota atranka – tai darbuotojų atranka dėstymo bei mokymosi vizitams, kurią vykdo VDU 

Rektoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija. 

Darbuotojas – asmuo, dirbantis VDU, pagal su juo sudarytą darbo sutartį. 

Dėstytojas – VDU akademinio personalo atstovas. 

Dėstymo vizitai – veikla, kuria VDU dėstytojams suteikiama galimybė dėstyti Šalių partnerių MSI  

bei šalių partnerių MSI dėstytojams suteikiama galimybė dėstyti VDU. 

Mokymosi vizitai – veikla, kuria skatinamas MSI akademinio ir neakademinio personalo profesinis 

tobulėjimas dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas) 

 
1 Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės 

Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys. Tikslus šalių sąrašas 

pateikiamas konkrečių metų projekto finansavimo sutartyje. 



 

 

ar tam tikrą laikotarpį atliekant darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant mokymosi veiklose) Šalių 

partnerių MSI ar VDU. 

Darbuotojo mokymosi sutartis (angl. Mobility Agreement Staff Mobility for Training) – sutartis, 

kurioje nurodomi darbuotojo, siunčiančios bei priimančios institucijos rekvizitai, mokymosi 

programa bei visų trijų šalių įsipareigojimai. 

Darbuotojo dėstymo sutartis (angl. Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching) – sutartis, 

kurioje nurodomi darbuotojo, siunčiančios bei priimančios institucijos rekvizitai, dėstymo programa 

bei visų trijų šalių įsipareigojimai.  

Nenugalima jėga (pranc. force majeure) – nenumatyta, išskirtinė situacija ar įvykis, kurio dalyvis 

negali kontroliuoti ir kuris įvyksta ne dėl jo (jos) kaltės ar aplaidumo. 

Vizitas be dotacijos – tai galimybė vykti „Erasmus+“ dėstymo / mokymosi vizitui, be „Erasmus+“ 

bei kitų Europos Sąjungos programų finansavimo. Į vizitą galima vykti savomis lėšomis, gauti 

vietinių, nacionalinių ar kitų fondų paramą padengti savo vizito išlaidoms. 

Dotacijos sutartis – dvišalė sutartis tarp universiteto ir „Erasmus+“ mokymosi / dėstymo vizitui 

išvykstančio / atvykstančio darbuotojo,  kurioje aprašomos dotacijos išmokėjimo ir atsiskaitymo už 

ją sąlygos, kiti šalių įsipareigojimai. 

Programos šalys – 28 Europos Sąjungos šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, 

Makedonija, Serbija. 

Šalys partnerės – Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų 

Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, 

Ramiojo vandenyno ir kitos šalys. Tikslus šalių sąrašas pateikiamas konkrečių metų projekto 

finansavimo sutartyje. 

 

II. VDU DARBUOTOJŲ ATRANKA „ERASMUS+“ DĖSTYMO BEI MOKYMOSI 

VIZITAMS  

 

6. VDU darbuotojai „Erasmus+“ dėstymo bei mokymosi vizitams į Šalių partnerių MSI atrenkami 

vykdant konkursą, organizuojamą atsižvelgiant į VDU ir ŠMPF dotacijos sutartyje numatytą 

tikslinį finansavimą mobilumo veikloms Šalyse partnerėse. Skelbiant konkursą Tarptautinių 

ryšių departamentas (toliau – TRD) pateikia tikslų finansuojamų dėstymo ir mokymosi vizitų 

skaičių, priimančių Šalių partnerių MSI sąrašą. 

 

7. „Erasmus+“ atrankos dėstymo bei mokymosi vizitams vykdomos centralizuotai.  

 

8. Atrankos komisija užtikrina lygias galimybes visiems atrankoje dalyvaujantiems dėstytojams ir 

administracijos darbuotojams nepriklausomai nuo jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, 

tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šeiminės 

padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir 

visuomeninėms organizacijoms. 

 

9. Atranka vykdoma du kartus per metus: rudens ir pavasario semestre. Esant finansinėms 

galimybėms, gali būti skelbiami papildomi konkursai. Konkursus skelbia TRD, informaciją 

platina TRD, Marketingo ir komunikacijos departamentas (toliau – MKD) bei akademiniai 

padaliniai. 

 



 

 

10. Atranka vykdoma pagal Darbuotojo pateiktą paraišką mokymosi / dėstymo vizitui. Paraiška turi 

būti patvirtinta darbuotojo tiesioginio vadovo. Atrankos komisijos sprendimu, atrankos dalyviai 

gali būti kviečiami pokalbiui. 

 

11. Atrankoje dėstymo vizitams pirmenybė teikiama (atrankos kriterijai): 

a. kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba; 

b. vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendri dalykai ar programos; 

c. vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami akademinių padalinių ryšiai bei (pa)rengiami 

būsimo bendradarbiavimo projektai;  

d. kandidatams, kurie atstovauja padalinius, kurie aktyviau (lyginant su kitų atrankos dalyvių) 

dalyvauja „Erasmus+“ mainų programoje (paskutinių 2 metų akademinio padalinio 

mobilumo duomenys); 

e. kandidatams, kurių dėstymo sritis VDU atitinka „Erasmus+“ Tarpinstitucinėje 

bendradarbiavimo sutartyje nurodytą dėstymo sritį; 

f. vizitams, kurių metu suplanuota dėstymo trukmė per savaitę yra didesnė už minimalius 

„Erasmus+“ reikalavimus, t. y. daugiau nei 8 valandos; 

g. kandidatams, dalyvaujantiems Erasmus+ dėstymo vizitų programoje pirmą ar mažiau kartų 

(lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus; 

h. kandidatams, kurie turi preliminarų susitarimą sų priimančios MSI atstovu. 

 

Atrankos kriterijų eiliškumas nėra apibrėžtas. Atrankos komisija turi teisę nustatyti, viešai 

paskelbti ir atrankos metu taikyti atskirą kriterijų eiliškumą bei papildomus kriterijus 

(atsižvelgiant į priimančios MSI specifiką ir kt.).  

 

12. Atrankoje mokymosi vizitams Šalių partnerių MSI pirmenybė teikiama (atrankos kriterijai): 

a. kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ programoje pirmą kartą arba mažiau kartų 

(lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus; 

b. kandidatams, turintiems didesnį darbo stažą VDU;  

c. vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo 

bendradarbiavimo projektai; 

d. kandidatams, aktyviai prisidedantiems prie jų padalinių / universiteto tarptautiškumo 

(studentų / darbuotojų mainų organizavimas, bendrų tarptautinių programų rengimas, 

programų ar dalykų užsienio kalba rengimas, tarptautinių projektų rengimas ir pan.); 

e. kandidatams, kurių vizitų metu ugdomi pedagoginiai ir / ar mokymo programų sudarymo 

įgūdžiai; 

f. kandidatams, kurie turi preliminarų susitarimą sų priimančios MSI atstovu. 

 

Atrankos kriterijų eiliškumas nėra apibrėžtas. Atrankos komisija turi teisę nustatyti, viešai 

paskelbti ir atrankos metu taikyti atskirą kriterijų eiliškumą bei papildomus kriterijus 

(atsižvelgiant į priimančios MSI specifiką ir kt.). 

 

13. VDU darbuotojų atrankos komisijų posėdžiai protokoluojami. Protokole išvardinami visi 

atrankoje dalyvavę darbuotojai. Prioriteto tvarka nurodomi darbuotojai: kuriems finansavimas 

skiriamas, kurie patenka į rezervinį sąrašą, kuriems finansavimas neskiriamas. Rezervinis 

sąrašas sudaromas individualiai kiekvienai šaliai. Atsiradus laisvų „Erasmus+“ dėstymo ir 

mokymosi vizitų vietų, jos skiriamos į rezervinį sąrašą patekusiems darbuotojams, 



 

 

kandidatavusiems į tą pačią mobilumo veiklos vietą. Rezervinis sąrašas yra laikomas galiojančiu 

iki kitos viešai paskelbtos atrankos „Erasmus+“ dėstymo ir / ar  mokymosi vizitams Šalių 

partnerių MSI.  

 

14. Protokolas ir jo priedas saugomi TRD. Kartu su protokolu saugomos darbuotojų paraiškos. 

 

15. Apie konkurso rezultatus el. paštu informuojami visi atrankoje dalyvavę darbuotojai. 
 

16. Atrankos dalyviai, nesutinkantys su atrankos rezultatais, turi teisę teikti apeliacinį prašymą 

VDU prorektoriui, atsakingam už tarptautinius ryšius, per 3 darbo dienas po rezultatų 

paskelbimo. Prorektorius atsakingas už apeliacijos svarstymo organizavimą. Apeliacija turi būti 

išnagrinėta per 10 darbo dienų nuo jos pateikimo, apie sprendimą informuojamas apeliaciją 

teikęs atrankos dalyvis ir TRD. 
 

 

III. ŠALIŲ PARTNERIŲ MSI DARBUOTOJŲ ATRANKA DĖSTYMO BEI MOKYMOSI 

VIZITAMS VDU 

 

17. VDU gavus finansavimą ir pasirašius dotacijos sutartį su ŠMPF, TRD informuoja pasirinktas 

Šalių partnerių MSI apie galimybę atvykti į VDU „Erasmus+“ mokymosi ar dėstymo vizitams.  

 

18. Šalių partnerių MSI, remiantis savo vidaus taisyklėmis bei laikantis „Erasmus+“ aukštojo mokslo 

chartijos reikalavimų, organizuoja ir vykdo darbuotojų atranką dėstymo ir mokymosi vizitams 

VDU. VDU TRD teikia konsultacinio ir rekomendacinio pobūdžio informaciją šalių partnerių 

MSI dėl dėstymo ir mokymosi vizitų organizavimo bei įgyvendinimo.  

 

19. Atrinkti darbuotojai yra nominuojami mokymosi ar dėstymo vizitams VDU. VDU turi teisę 

atmesti nominaciją, jei atrinkto kandidato numatoma veikla neatitinka VDU padalinių veiklos 

sričių. 
 

20. Šalių partnerių MSI įsipareigoja atlikti visas su „Erasmus+“ programa susijusias procedūras 

atsakingai, laikantis pagrindinių sąžiningumo, lygiavertiškumo, laisvos konkurencijos principų. 

Šalių partnerių MSI ir VDU įsipareigojimai ir atsakomybės yra reglamentuojami „Erasmus+“ 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartyje, kuri pasirašoma dvišaliu sutarimu. 

 

 

IV. ERASMUS+ DĖSTYMO IR MOKYMOSI VIZITŲ TRUKMĖ, ATŠAUKIMAS, 

NUTRAUKIMAS BEI FINANSAVIMO SĄLYGOS 

 

21. Trumpiausia galima dėstymo / mokymosi vizito trukmė – 5 d. (neįskaitant kelionės), ilgiausia – 7 

dienos (įskaitant kelionę). Išskirtiniais atvejais finansavimas gali būti skiriamas iki 14 d. 

(įskaitant kelionę) dėstymo ar mokymosi vizitui. Sprendimą dėl ilgesnio VDU darbuotojo vizito 

finansavimo priima atrankos komisija. Sprendimą dėl galimybės finansuoti ilgesnį Šalių 

partnerių MSI darbuotojo vizitą priima TRD, atsižvelgiant į vizito svarbą ir turimą finansavimą. 

 



 

 

22. Dėstymo vizitui trunkant ne ilgiau kaip 7 dienas (įskaitant kelionę), dėstymo trukmė turi būti ne 

trumpesnė kaip 8 valandos. Jeigu dėstymo vizitas trunka nuo 8 iki 14 dienų (įskaitant kelionę), 

mažiausias dėstymo valandų skaičius nepilnai savaitei turi būti proporcingas tos savaitės 

trukmei. 

 

23. Jei VDU ar Šalies partnerės MSI darbuotojas dėl nenugalimos jėgos nutraukia ar atšaukia 

„Erasmus+“ vizitą, jis (ji) turi teisę gauti tokią dotacijos sumą, kuri atitiktų faktinio mobilumo 

veiklos vykdymo laikotarpiui, kaip numatoma dotacijos sutarties tarp universiteto ir darbuotojo 

2.2 straipsnyje arba faktiškai jo patirtas išlaidas. Visos likusios lėšos turi būti grąžinamos, 

išskyrus tuo atveju, jei su darbuotoju susitariama kitaip. Kiekvienas atvejis svarstomas 

individualiai, gavus darbuotojo prašymą bei papildomus dokumentus. 

 

24. Jei darbuotojas dėl nenugalimos jėgos sustabdo dotacijos sutartį, dalyviui vėliau leidžiama tęsti 

savo veiklą, su sąlyga, kad mobilumo veiklos pabaigos data nėra vėlesnė kaip mobilumo veiklos 

projekto galutinė data. 

 

25. Vizitui neįvykus ar jį nutraukus ne dėl nenugalimos jėgos, darbuotojas privalo grąžinti visą jam 

išmokėtą dotaciją. 

 

26. Į VDU „Erasmus+“ dėstymo / mokymosi vizitams atvykstantiems Šalių partnerių MSI 

darbuotojams bei į „Erasmus+“ dėstymo / mokymosi vizitus išvykstantiems VDU darbuotojams 

kompensuojamos dviejų tipų išlaidos: 

1. Pragyvenimo išlaidos. Skiriama fiksuota suma, normos pateikiamos priede. 

2. Kelionės išlaidos, atsižvelgiant į atstumą nuo kilmės vietos2 iki veiklos vykdymo vietos. 

Normos pateikiamos priede. 

b.1. Tuo atveju, kai numatoma, kad nebus kelionės arba ji bus finansuota iš kitų nei 

„Erasmus+“ programos šaltinių (pvz., dalyvis jau yra pagal dotacijos sutartį 

finansuojamos veiklos vykdymo vietoje dėl kitos veiklos), darbuotojas apie tai iš anksto 

raštiškai (raštu arba el. laišku) turi pranešti TRD. Tokiu atveju, dotacija kelionės išlaidoms 

neskiriama. 

b.2. Tuo atveju, jeigu išvykimo vieta nesutampa su siunčiančiosios organizacijos vieta 

ir/arba atvykimo vieta nesutampa su priimančiosios organizacijos vieta, mobilumo dalyvis 

privalo pateikti paaiškinimą. 

 

27. Išvykstantiems VDU darbuotojams 70% komandiruotės išlaidų siekiantis avansas išmokamas 

per 30 dienų po Dotacijos sutarties pasirašymo, jei darbuotojas pateikia paraišką vykti į 

komandiruotę (bei dėstymo / mokymosi sutartį) likus ne mažiau kaip 30 d. iki planuojamo 

vizito. Vėluojant pateikti dokumentus, avansas gali būti išmokėtas vizito metu arba visa 

dotacija – po vizito. 

 

28. Galutinis darbuotojo atsiskaitymas (žr. 41 punktą) laikomas prašymu išmokėti likusią 

komandiruotės išlaidų dalį (30%). Ne vėliau kaip per 45 dienas po galutinio atsiskaitymo 

darbuotojui išmokamas 30% likutis. 

 
2 Pagal nutylėjimą, kilmės vieta yra laikoma siunčiančiosios organizacijos vieta, o veiklos vykdymo vieta yra 

priimančiosios organizacijos vieta.  



 

 

 

29. Per 30 dienų po Dotacijos sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki vizito pradžios, 

atvykstančiam Šalies partnerės MSI darbuotojui išmokama 100% visos dotacijos sutartyje 

numatytos sumos, pervedant pinigus į jo asmeninę sąskaitą. Dotacija gali būti išmokėta vizito 

metu ar po jo tik tokiu atveju, jei dotacijos sutartis pasirašoma likus mažiau nei 30 dienų iki 

planuojamo vizito.  

 

 

V. PAPILDOMA PARAMA DARBUOTOJAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ  

 

30. Specialiuosius poreikius turintiems asmenims gali būti skirta dotacija kompensuoti 100% 

faktiškai patirtų tinkamų finansuoti išlaidų3. Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo vertina 

ir sprendimą priima ŠMPF.  

 

31. Atrinktas darbuotojas pildo paraišką papildomam finansavimui gauti iš karto po atrankos 

rezultatų paskelbimo. Paraiškos priimamos iki ŠMPF internetiniame puslapyje skelbiamos 

datos. Darbuotojo paraišką į ŠMPF siunčia TRD. 

 

32. Papildomą finansavimą dėl specialiųjų poreikių ŠMPF perveda į VDU sąskaitą. Jis išmokamas 

darbuotojui atsižvelgiant į ŠMPF rekomendacijas.  

 

33. Po vizito darbuotojas TRD turi pateikti papildomos dotacijos išlaidas pagrindžiančius 

dokumentus: faktines išlaidas patvirtinančias sąskaitas-faktūras ir jų apmokėjimą 

patvirtinančius dokumentus. Sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodytas išrašiusios įstaigos 

pavadinimas, adresas, sumokėta pinigų suma, valiuta ir data. 

 

VI. PASIRUOŠIMAS DĖSTYMO BEI MOKYMOSI VIZITUI 

 

VI.1 Išvykstantys VDU darbuotojai 

 

34. Atrinkti VDU darbuotojai dėstymo bei mokymosi vizitams Šalių partnerių MSI, suderina 

tikslias vizito datas, pasirašo dėstymo / mokymosi sutartį ir ją perduoda TRD atsakingam 

koordinatoriui. 

35. Darbuotojas, gavęs instrukcijas iš TRD koordinatoriaus, privalo užpildyti elektroninę 

komandiruotės paraišką. Šią paraišką tvirtina TRD atsakingas asmuo, darbuotojo vadovas bei  

atsakingas prorektorius.  

 

36. Patvirtintą paraišką gauna Žmogiškųjų išteklių departamentas (toliau – ŽID), kuris rengia 

komandiruotės įsakymą. 

 

37. Gavus rektoriaus įsakymą komandiruotei, išvykstantis VDU darbuotojas į TRD atvyksta 

pasirašyti „Erasmus+“ dotacijos sutartį (įskaitant ir atvejus, kai darbuotojai į vizitą vyksta be 

dotacijos). 

 

 
3 Išlaidos, kurios yra būtinos, siekiant užtikrinti, kad asmenys turinys negalią galėtų dalyvauti veikloje, ir tos, kurios 

papildomai skiriamos prie išlaidų, kompensuojamų pagal fiksuotą normą. 



 

 

VI.2 Į VDU atvykstantys Šalių partnerių MSI darbuotojai 

 

38. Šalių partnerių MSI darbuotojai, atrinkti dėstyti ar mokytis VDU, galutinę dėstymo ar 

mokymosi sutartį derina su konkrečiu VDU padaliniu, į kurį planuoja atvykti. Už atvykstančio 

darbuotojo vizito organizavimą atsakingas priimantis VDU padalinys. 

39. Ne vėliau kaip prieš 30 d. iki planuojamo vizito el. paštu TRD pateikia suderintą (pasirašytą 

atvykstančio darbuotojo, jo organizacijos atstovo bei VDU priimančio padalino atstovo) 

dėstymo / mokymosi vizito sutartį, paso kopiją bei asmeninės banko sąskaitos duomenis. 

40. Remdamasi gautais dokumentais, TRD paruošia dotacijos sutartį, kurią pasirašo universiteto 

įgaliotas asmuo bei dėstymo / mokymosi vizitui atvykstantis darbuotojas. 

41. Pasirašius dotacijos sutartį, TRD paruošia tarnybinį pranešimą, kurio pagrindu išleidžiamas 

rektoriaus įsakymas apmokėti dėstymo ar mokymosi vizitams atvykstančių užsienio MSI 

darbuotojų  kelionės ir pragyvenimo išlaidas.  

 

VII ATSISKAITYMAS UŽ ĮVYKUSĮ DĖSTYMO AR MOKYMOSI VIZITĄ 

 

42. Per 5 darbo dienas po komandiruotės, VDU darbuotojas privalo galutinai atsiskaityti už įvykusį 

dėstymo / mokymosi vizitą:  

a. TRD pateikti originalų dalyvavimo pažymėjimą4, užpildyti galutinę ataskaitą 

(teikiama el. būdu); 

b. Finansų departamentui pristatyti  komandiruotės pažymėjimą. 

43. Į VDU dėstymo ar mokymosi vizitui atvykęs Šalies partnerės MSI darbuotojas per 7 d. po 

vizito privalo el. būdu pateikti galutinę vizito ataskaitą. Vizito pabaigoje darbuotojui 

išduodamas jo vizito trukmę bei tikslą patvirtinantis dalyvio pažymėjimas. Pažymėjimas 

paruošiamas dviem egzemplioriais, vienas originalas saugomas TRD.  

 

44. Laiku neatsiskaičius už vizitą VDU turi teisę pareikalauti grąžinti visą ar dalį darbuotojui 

išmokėtos dotacijos. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

45. Rektorius gali taikyti šio Aprašo išimtis, jeigu jos neprieštarauja Europos Komisijos bei ŠMPF 

nustatytoms taisyklėms. 

 

 

Rengėjas 

TRD „Erasmus+“ mainų skyriaus Vyr. Specialistė Eglė Januškevičienė, el. paštas egle.januskeviciene@vdu.lt 

TRD „Erasmus+“ mainų skyriaus Vadovas Konstantinas Kurževas, el. paštas konstantinas.kurzevas@vdu.lt 

 
4 Dokumentas, kuriame patvirtinamas darbuotojo dalyvavimas mokymosi / dėstymo vizite, nurodoma, kad vizitas įvyko 

pagal „Erasmus+“ mokymosi / dėstymo programą, pažymėtos veiklos pradžios ir pabaigos datos, dėstymo atveju – 

nurodomas dėstytų valandų skaičius. Dokumentą išduoda priimanti MSI.  

mailto:egle.januskeviciene@vdu.lt
mailto:konstantinas.kurzevas@vdu.lt


 

 

Rektoriaus 2019-10-10  

Įsakymo Nr. 700 

priedas 

 

PRAGYVENIMO IŠLAIDŲ NORMŲ DYDŽIAI 

 

1. VDU darbuotojams, išvykstantiems į Šalių partnerių MSI pagal „Erasmus+“ programą 

dėstymo ar mokymosi vizitams, per dieną (įskaitant ne daugiau kaip 2 kelionės dienas) 

skiriama 180 eurų išmoka. 

2. Šalių partnerių MSI darbuotojams, pagal „Erasmus+“ programą atvykstantiems dėstymo 

ar mokymosi vizitams į VDU, per dieną (įskaitant ne daugiau kaip 2 kelionės dienas) 

skiriama 140 eurų išmoka. 

 

KELIONĖS IŠLAIDŲ NORMŲ DYDŽIAI 

 

Kelionės atstumas tarp mobilumo dalyvio kilmės5 vietos ir veiklos vykdymo vietos apskaičiuojamas 

atstumų skaičiuokle, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje, adresu 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. 

 

Atsižvelgiant į atstumą, kelionei skiriama: 

Kelionės atstumas6 Suma 
Nuo 100 iki 499 km: 180,00   Eur 

Nuo 500 iki 1999 km: 275,00   Eur 

Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00   Eur 

Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00   Eur 

Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00   Eur 

8000 km arba daugiau: 1500,00 Eur 

 

 

 

 
5 Pagal nutylėjimą, kilmės vieta yra laikoma siunčiančiosios organizacijos vieta, o veiklos vykdymo vieta yra 

priimančiosios organizacijos vieta. 
6 „Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už 

kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

