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Siekdama apskaičiuoti vidutines mokslinių išvykų išlaidas ir nustatyti maksimalius šių išlaidų
fiksuotųjų įkainius dydžius, Lietuvos mokslo taryba atliko kelionių į užsienio valstybes (skrydžių) išlaidų
rinkos tyrimą (toliau – LMT tyrimas) ir jo pagrindu 2014 m. spalio 6 d. Lietuvos mokslo tarybos
pirmininko įsakymu Nr. V-191 patvirtinto Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių
apskaičiavimo tyrimo ataskaitą (toliau – LMT tyrimo ataskaita), kurioje nustatyti kelionių į užsienio
valstybes fiksuotieji įkainiai.
Atsižvelgiant į tai, kad LMT tyrimo pagrindinis tikslas buvo apskaičiuoti vidutines mokslinių išvykų
išlaidas ir nustatyti maksimalius šių išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžius, tyrimo metu buvo atliekama
istorinių duomenų analizė bei išsamus rinkos tyrimas raštu apklausiant pagal nustatytus kriterijus
atrinktas kelionių agentūras. Įvertinus tai, kad atliekant skrydžių kainų rinkos tyrimą paremtą internete
esančiomis paieškos sistemomis (pvz. www.greitai.lt) nurodytos pigiausios skrydžių kainos daugeliu
atvejų turi įvairių apribojimų (pvz. persėdimų skaičius, skrydžiai į toli nuo paskirties miesto esančius oro
uostus, nekeičiami ir negrąžinami bilietai ir pan.), kurie nesuderinami su ES struktūrinius fondus
administruojančių institucijų tarnybinių komandiruočių pobūdžiu arba lemtų papildomas išlaidas kitose,
nei skrydžiai tarnybinės komandiruotės išlaidų kategorijose, LMT tyrimas atliekant atrinktų tiekėjų
apklausą raštu yra išsamesnis, reprezentatyvesnis ir leidžia tiksliau nustatyti tarnybinių komandiruočių
metu patiriamas skrydžių išlaidas.
Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes ir įvertinus tai, kad analogiškoms išlaidų rūšims valstybėje
narėje būtų tikslinga taikyti vieningus fiksuotuosius įkainius, juos pagrindžiant išsamiausiai atlikto ar
aktualiausio tyrimo duomenimis, komandiruočių išlaidų fiksuotieji dydžiai, neįskaitant dalyvio mokesčio,
kai yra patiriamos kelionės į užsienio valstybę išlaidos, įgyvendinant projektus, finansuojamus ES
struktūrinių fondų lėšomis, turėtų būti taikomi remiantis LMT tyrimo ataskaitoje patvirtintais fiksuotųjų
įkainių kelionės į užsienio valstybę dydžiais.
Įvertinus tai, jog ataskaitos 10, 11 ir 12 priedai tapo neaktualus rekomenduojamiems taikyti užsienio
komandiruočių išlaidų fiksuotiems dydžiams, neįskaitant dalyvio mokesčio, kai yra patiriamos
tarptautinės kelionės išlaidos, ataskaitos 10 ir 11 priedai nebėra skelbiami, o ataskaitos 12 priedas
atnaujintas pagal LMT tyrimą.
Pridedama: 12 priedas „Siūlomi užsienio komandiruočių išlaidų (įskaitant tarptautinės kelionės
išlaidas) fiksuotieji įkainiai, be dalyvio mokesčio“, 2 lapai.

