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PATVIRTINTA 

         Utenos kolegijos direktoriaus 

         2023 m. kovo 6 d. 

         įsakymu Nr. V-40  

 

UTENOS KOLEGIJOS MAŽIAU GALIMYBIŲ TURINČIŲ ASMENŲ  

DALYVAVIMO ERASMUS+ MOBILUMO PROJEKTUOSE ADMINISTRAVIMO 

IR FINANSŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos kolegijos (toliau – Kolegija) mažiau galimybių turinčių asmenų dalyvavimo 

„Erasmus+ mobilumo projektuose administravimo ir finansų valdymo tvarkos aprašas“ (toliau- 

Aprašas) nustato kriterijus, kuriuos atitinkantys Kolegijos studentai, absolventai ir darbuotojai, 

atrinkti dalyvauti Kolegijos Erasmus+ programos pavienių asmenų mobilumo veiklose, bei užsienio 

įmonių darbuotojai, atvykstantys į Kolegiją dėstymo mobilumui (toliau- užsienio darbuotojai), gali 

pretenduoti į papildomą finansinę paramą dalyvauti Erasmus+ programos veiklose, prašymų suteikti 

papildomą finansinę paramą ir sprendimo suteikti paramą priėmimo procedūrą ir tvarką.   

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Erasmus+ programos vadovo (toliau- Vadovo) 

aktualia versija ir Europos Komisijos Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso „Įtraukties ir 

įvairovės strategija“, Kolegijos teisės aktais. 

3.  Finansinė parama mažiau galimybių turintiems asmenims skiriama iš Erasmus+ lėšų, 

vadovaujantis dotacijos sutartimis su Švietimo mainų paramos fondu (toliau- Fondas). 

4.  Erasmus+ programos vadove nurodoma, kad mažiau galimybių turintis dalyvis tai - 

asmuo, kuris dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių, geografinių ar sveikatos priežasčių, migrantų 

kilmės, arba dėl negalios ir mokymosi sunkumų ar kitų priežasčių, įskaitant Europos Sąjungos 

Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje nurodytas priežastis, dėl kurių gali būti diskriminuojamas, 

negali veiksmingai naudotis Programos teikiamomis galimybėmis. 

5. Siekiant aktyvaus studentų ir darbuotojų dalyvavimo mobilumo veiklose, Kolegija 

užtikrina visų socialinių grupių dalyvių lygiateisį ir sąžiningą prieinamumą ir kitas galimybes. 

Siekiama, kad į Erasmus+ programos mobilumo veiklas įsitrauktų ir mažiau galimybių turintys 

dalyviai, tarp jų studentai su negalia, auginantys vaikus, dirbantys bei visų tų studijų krypčių 

studentai, kurie gali būti nepakankamai atstovaujami mobilumo veiklose. 

 

II SKYRIUS 

KOLEGIJOS MAŽIAU GALIMYBIŲ TURINČIŲ ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ 

PROGRAMOS MOBILUMO VEIKLOSE, GRUPIŲ SĄRAŠAS 

 

6. Studentai, absolventai ir darbuotojai, atrinkti dalyvauti Erasmus+ programos veiklose, 

gali gauti paramą, jei: 

6.1. turi individualių poreikių dėl turimo negalios ir (ar) sveikatos būklės; 

6.2. priskiriami mažiau galimybių turinčių asmenų grupei (taikoma tik Erasmus+ 

programos veiklose dalyvaujantiems).  

7. Individualių poreikių dėl negalios ir (ar) sveikatos būklės turintys studentai ir 

darbuotojai: 

7.1. turintys negalią (fizinių, psichinių, intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie gali trukdyti 

visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime tokiomis pačiomis sąlygomis kaip kiti);  

7.2. turintys sveikatos problemų (įskaitant sunkias ligas, lėtines ligas, medicininius 

sutrikimus ar bet kokią kitą su fizine ar psichine sveikata susijusią situaciją, neleidžiančią dalyvauti 

programose tokiomis pat sąlygomis kaip kiti).  
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8. Mažiau galimybių dalyvauti Erasmus+ programos veiklose turinčiais yra laikomi 

studentai, atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 

8.1. studentai ir (ar) absolventai, kurie yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni 

gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą (užsienio šalių piliečiams 

– pagal užsienio šalies, iš kurios atvyko, teisinį reglamentavimą); 

8.2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį 

arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; 

8.3. studentai ir (ar) absolventai iš mažas pajamas gaunančių šeimų (iki 24 metų); 

8.4. yra tėvai (įtėviai), globėjai, auginantys ar globojantys mažamečius vaikus iki 7 m. 

amžiaus arba neįgalius vaikus iki 14 m. amžiaus imtinai; 

8.5. studentai ir (ar) absolventai, kurie yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki 

pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas 

vienintelis iš tėvų) yra mirę; 

8.6. studentai ir (ar) absolventai kurie yra iš gausių šeimų (iki 24 metų); 

8.7. studentai ir (ar) absolventai, turintys pabėgėlio statusą;  

8.8. studentai ir (ar) absolventai, turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje dėl 

humanitarinių priežasčių.  

9. Studentams ir absolventams, kuriems skiriama 7 punkte nurodyta individuali 

papildoma dotacija, gali būti skiriama ir 8 punkte nurodyta individuali papildoma dotacija, jeigu 

studentas ar absolventas turi fizinę, psichinę ar kitą negalią. Tuo atveju, kai studentui ar absolventui 

yra skiriama 7 ir 8 punktuose nurodyta individuali papildoma dotacija, Kolegija užtikrina, kad 

prašymai skirti papildomą fiksuotą dotaciją ir papildomą dotaciją, remiantis realiai patirtomis 

išlaidomis, būtų tinkamai pagrįsti ir dengtų skirtingas tos pačios veiklos išlaidas. 

10. Dėstytojai ir personalo darbuotojai, kuriems dėl fizinės, psichinės ar kitos negalios 

reikalinga papildoma parama dalyvauti mobilumo projektuose, remiantis realiai patirtomis 

išlaidomis, gali gauti papildomą individualią dotaciją (pagal realiai patirtas išlaidas), kai Fondui 

teikiama paraiška dėl papildomos dotacijos gavimo.  

 

III SKYRIUS 

PAPILDOMOS DOTACIJOS SKIRTOS MAŽIAU GALIMYBIŲ TURINTIEMS 

PROGRAMOS DALYVIAMS 

 

11. Kolegijoje pilnų studijų studentai, absolventai ir darbuotojai (Lietuvos piliečiai ir 

užsieniečiai) gali būti papildomai remiami dviem būdais:  

11.1. skiriant papildomą individualią dotaciją (pagal fiksuotą dydį):  

11.1.1. ilgalaikio mobilumo atveju, kai studentų mobilumas studijų ar praktikų tikslu 

tęsiasi nuo 2 iki 12 mėnesių - 250,00 Eur per mėnesį;  

11.1.2. trumpalaikio mobilumo atveju: 100,00 Eur (kai mobilumo trukmė 5-14 dienų), 

150,00 Eur (kai mobilumo trukmė 15-30 dienų); 

11.2. skiriant papildomą individualią dotaciją studentams, absolventams, dėstytojams ir 

personalo darbuotojams (pagal realiai patirtas išlaidas). Tokiu atveju, Fondui teikiama paraiška dėl 

papildomos dotacijos Programos dalyviams, kuriems dėl fizinės, psichinės ar kitos negalios 

reikalinga papildoma parama dalyvauti mobilumo projektuose.  

12. Informacija apie galimą papildomą finansavimą bei galimybes ją gauti, atitikties pagal 

kriterijus reikalavimus bei paramos dydžius skelbiama Kolegijos interneto svetainėje. Taip pat 

informacija apie paramos galimybes asmenims teikiama ir individualių konsultacijų metu 

Tarptautinių ryšių skyriuje, taip pat telefonu 8 389 51662 ar elektroniniu paštu erasmus@utenos-

kolegija.lt . 

  

mailto:erasmus@utenos-kolegija.lt
mailto:erasmus@utenos-kolegija.lt
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IV SKYRIUS 

PARAMOS SKYRIMAS IR PARAMOS TEIKIMO NUTRAUKIMAS 

 

13. Studentai, siekiantys gauti paramą dalyvavimui Erasmus+ programos dalinių studijų 

ir (ar) mokymosi praktikos mobilumo veiklose, pateikia atitiktį nurodytiems kriterijams 

pagrindžiančius nurodytus dokumentus (žr. priedas) Kolegijos Tarptautinių ryšių skyriui (toliau- 

TRS): 

13.1. ne vėliau nei likus 40 dienų iki Erasmus+ mobilumo veiklos pradžios, jeigu 

siekiama gauti paramą papildomą dotaciją pagal realias išlaidas;  

13.2. ne vėliau nei iki Erasmus+ studijų/praktikos mobilumo dotacijos sutarties su 

studentu pasirašymo, jeigu siekiama gauti individualią dotaciją taikant fiksuotą dydį. 

14. Darbuotojai, siekiantys gauti paramą dalyvavimui Erasmus+ veiklose, pateikia atitiktį 

nurodytiems kriterijams pagrindžiančius nurodytus dokumentus TRS, jeigu vykstama į mokymosi 

arba dėstymo vizitą užsienio šalies mokslo ir studijų institucijoje arba atvykstant į dėstymo vizitą 

Kolegijoje:  

14.1. ne vėliau nei likus 40 dienų iki Erasmus+ veiklos pradžios, jeigu siekiama gauti 

paramą papildomą dotaciją pagal realias išlaidas;  

14.2. ne vėliau kaip iki Erasmus+ mokymosi/dėstymo mobilumo dotacijos sutarties su 

darbuotoju pasirašymo, jeigu siekiama gauti individualią dotaciją taikant fiksuotą dydį. 

15. Apraše nurodytais atvejais TRS peržiūri pateiktus dokumentus bei įvertinęs jų 

tinkamumą ir studento ir (ar) darbuotojo atitiktį nurodytiems kriterijams, informuoja studentą ir (ar) 

darbuotoją apie tai, ar jam bus skirta parama. 

16. Studentams ir darbuotojams parama gali būti skiriama iš karto visais Aprašo 4 punkte 

nurodytais atvejais, jeigu dengia skirtingas tos pačios Erasmus+ veiklos išlaidas. 

17. Pasibaigus Erasmus+ studijų/praktikos mobilumo dotacijos sutarčiai su studentu arba 

Erasmus+ mokymosi/dėstymo mobilumo dotacijos sutarčiai su darbuotoju, paramos mokėjimas 

stabdomas sutartyse nustatyta tvarka.  

 

V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Visi dėl Aprašo nuostatų taikymo kilę ginčai sprendžiami derybų būdu, o to 

nepavykus padaryti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

19. Šis Aprašas, jo pakeitimai ir papildymai tvirtinami Kolegijos direktoriaus įsakymu.  

20. Šis Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos, jei įsakyme nenumatyta kitaip. 

 

__________________________ 
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Utenos kolegijos mažiau galimybių  

turinčių asmenų dalyvavimo  

„Erasmus+“  mobilumo projektuose  

administravimo ir finansų valdymo 

 tvarkos aprašo priedas 

 

 Studentų, siekiančių gauti paramą dalyvavimui Erasmus+ programos dalinių studijų ir (ar) 

mokymosi praktikos mobilumo veiklose, pateikiami atitiktį nurodytiems kriterijams 

pagrindžiantys dokumentai 

 
Kri-teri-

jaus eilės 

Nr.  

 Kriterijaus pavadinimas  Teikiami dokumentai, įrodantys atitiktį 

nurodytam kriterijui 

1. Studentai ir (ar) absolventai, kurie yra vieni iš 

bendrai gyvenančių asmenų arba vieni 

gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba 

gaunantys socialinę pašalpą 

Gyvenamosios vietos savivaldybės 

Socialinės rūpybos skyriaus išduota 

pažyma apie gaunamą socialinę pašalpą 

2. Studentai ir (ar) absolventai, darbuotojai 

turintys teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 

45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba 

sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį 

Dokumentas, įrodantis dalinį darbingumą 

arba negalios laipsnį 

3. Studentai ir (ar) absolventai iš mažas pajamas 

gaunančių šeimų (iki 24 metų) 

Dokumentai, patvirtinantys asmens teisę į 

valstybės teikiamą socialinę pašalpą 

4. Yra tėvai (įtėviai), globėjai, auginantys ar 

globojantys mažamečius vaikus iki 7 m. 

amžiaus arba neįgalius vaikus iki 14 m. 

amžiaus imtinai 

Vaiko gimimo liudijimo ar globą 

patvirtinančio dokumento kopiją ir notaro 

patvirtintą vertimą į anglų arba lietuvių 

kalbą, jeigu dokumentas išduotas bet kuria 

kita užsienio kalba; 

5. Studentai ir (ar) absolventai, kurie yra ne 

vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės 

įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa 

(rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš 

tėvų) yra mirę 

Globą patvirtinančio dokumento kopija 

arba našlaičio statusą patvirtinančio 

dokumento kopija ir notaro patvirtintą 

vertimą į anglų arba lietuvių kalbą, jeigu 

dokumentas išduotas bet kuria kita 

užsienio kalba; 

6. Studentai ir (ar) absolventai, kurie yra iš gausių 

šeimų ( iki 24 metų)   

Pažyma arba gimimo liudijimai 

7. Studentai ir (ar) absolventai, turintys pabėgėlio 

statusą 

Kompetentingos institucijos išduotas 

Pabėgėlio statusą arba politinio 

prieglobsčio prašančiojo statusą 

patvirtinantis dokumentas 

8. Studentai ir (ar) absolventai, turintys leidimą 

gyventi Lietuvos Respublikoje dėl 

humanitarinių priežasčių  

Kompetentingos institucijos išduotas 

dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra 

nukentėjęs nuo represinio režimo ir notaro 

patvirtintą vertimą į anglų arba lietuvių 

kalbą, jeigu dokumentas išduotas bet kuria 

kita užsienio kalba 

__________________________________________________________ 


