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Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro  

projektų rėmimo gairės 

 

Remiant projektus pirmenybė teikiama mokslininkų mainams ir vienijimui į bendrą tinklą siekiant 

pradėti arba sutvirtinti mokslininkų santykius ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą tarp 

Vokietijos ir Baltijos valstybių. Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro (toliau – 

„Aukštųjų mokyklų biuro“) paremtus projektus finansuos Vokietijos akademinių mainų tarnyba 

(DAAD) iš Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos lėšų. 

Projektas turi padėti gerinti aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų kokybę Estijoje, Latvijoje ir (arba) 

Lietuvoje, taip pat skatinti ilgalaikį mokslinį bendradarbiavimą su Vokietija. Projektai, kurių tikslas 

nėra ilgalaikis mokslinis bendradarbiavimas tarp Baltijos valstybių ir Vokietijos, bet tik parama 

individualiems asmenims, negali būti remiami.  

 

Rėmimo kryptis Baltica Germanica 

Rėmimo kryptimi Baltica Germanica finansuojami projektai, kuriose mokslinis bendradarbiavimo 

projektas konceptualiai pagrįstas Baltijos šalių ir Vokietijos santykiais praeityje, dabartyje ar 

ateityje. Tokio pobūdžio projektas gali būti vykdomas, pvz., apie specialias visuomenines, politines, 

ekonomines, kultūrines ir kalbines egzistavimo sąlygas Baltijoje, taip pat apie jų santykius su 

Vokietija. Galima taikyti vienos mokslo srities arba tarpdisciplininius metodus. Projekto paraiškose 

šia rėmimo kryptimi reikia trumpai aprašyti, kokiu būdu vokiečių kalba bus įtraukta į projekto 

veiksmus. 

 

Rėmimo kryptis Baltica Innovativa 

Rėmimo kryptimi Baltica Innovativa finansuojami projektai, kurie skirti Baltijos šalių ir Vokietijos 

aukštųjų mokyklų bendradarbiavimui itin inovaciniais ir į taikymą orientuotais tyrimų būdais. 

Tokios projektų paraiškos gali būti, pvz., iš gamtos mokslų ir technologijų, medicinos, teisės ar 

aukštųjų mokyklų didaktikos sričių ir gali būti susijusios su vienos srities ar tarpdisciplininiais 

aspektais. Projekto paraiškose šia rėmimo kryptimi reikia trumpai aprašyti, kokiu būdu projekto 

veiksmai skatintų bendradarbiavimą tarp Baltijos valstybių. 
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1. Paraiškos teikėjas ir paraiškos sąlyga 

Projekto paraišką gali teikti tik Estijoje, Latvijoje ar Lietuvoje registruotos valstybinės arba 

valstybės pripažintos aukštojo mokslo įstaigos ar mokslinės institucijos darbuotojas / darbuotoja.  

Projektas turi būti planuojamas ir vykdomas bendradarbiaujant su bent vienu partneriu iš 

Vokietijos, atstovaujančiu valstybinei ar valstybės pripažintai aukštojo mokslo įstaigai arba mokslo 

institucijai Vokietijoje. Į projektą galima įtraukti ir daugiau partnerių iš Vokietijos, taip pat ir iš 

Baltijos valstybių. Pirmenybė teikiama projektams, kuriuose dalyvauja visos trys Baltijos valstybės. 

2. Projektų pateikimo terminai 

1 ratas Paraiškas kiekvieną kartą galima pateikti iki spalio 15 d.: projektas turi būti 

vykdomas ir užbaigtas kitais metais, laikotarpiu nuo vasario 01 d. iki spalio 31 d. 

2 ratas Paraiškas kiekvieną kartą galima pateikti iki kovo 16 d.: projektas turi būti 

vykdomas ir užbaigtas tais pačiais metais, nuo birželio 01 d. iki lapkričio 15 d.  

Visi projekto paraiškos dokumentai turi būti pateikti, vėliausia, iki projektų pateikimo termino 

pabaigos projektų paraiškų portale EasyChair iki 23.59 val. (pagal Baltijos valstybių laiko 

juostą). 

3. Pateikiami dokumentai (vokiečių arba anglų kalba kaip vienas .pdf failas): 

1. Projekto paraiška. 

2. Finansavimo planas. 

3. Partnerio arba parnerių Vokietijoje patvirtinimas, kad jis bendradarbiaus projekte, 

dėl kurio teikiama paraiška (raštas įformintas pagal oficialų universiteto / institucijos 

šabloną, su projekto partnerio parašu). 

Projektų paraiškoms, kuriose nebus visų dokumentų, arba kurios bus pateiktos per vėlai, nebus 

leidžiama dalyvauti projektų konkurse. 

4. Atrankos būdas 

Sprendimą dėl paramos projektams priima Aukštųjų mokyklų biuro valdybos įsteigta komisija, 

kurią sudaro mokslininkai ir mokslininkės iš Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Vokietijos. Projektų 

teikėjai apie komisijos sprendimą paprastai informuojami raštu du mėnesius po sprendimo 

priėmimo. 

Atrankos kriterijai: 

• Projekto mokslinė kokybė (pvz., projekto naujovė ir mokslinis reikšmingumas, 

pasirinktų partnerių įtraukimas ir tinkamumas). 

• Projekto tikslų apibrėžimas, kurie orientuoti į tvarumą ir multiplikacinį poveikį. Šių 

tikslų pasiekimas tikrinamas pagal indikatorius (pvz., dalyvių skaičių, reklaminius renginius, 

atitinkamos tikslinės grupės pasiekimą, matomumą viešoje erdvėje, t. y. perdavimą platiems 
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visuomenės sluoksniams, reikalui esant inicijuojamą projekto tęsimą su Aukštųjų mokyklų 

biuro parama ar be jos).  

• Planuotos tikslinės grupės dydis (asmenų skaičius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai 

dalyvauja vykdant projektą) ir tikslinei grupei į projektą įtraukti skirtos priemonės. 

• Nauda Baltijos valstybių mokslo raidai. 

• Turinio ir finansų planavimo bei parengiamųjų darbų išsamumas. 

5. Viešasis poveikis ir nuoroda į finansuotoją  

Vykdant kiekvieną Aukštųjų mokyklų biuro remiamą projektą reikia dėti deramas pastangas 

projekto atpažįstamumui ir tolesniam naudojimui užtikrinti. Būtina suplanuoti veiksmus, kurie 

garantuos projekto rezultatų matomumą ir tvarumą, pvz., per atitinkamus pranešimus žiniasklaidoje 

ir viešas prezentacijas arba interneto svetainių turinio, publikacijų ir pan. medžiagų kūrimą. Tokiu 

būdu projekto rezultatais bus galima naudotis ir po jo pabaigos, ir jie bus prieinami didesnei 

tikslinei grupei. Tokio pobūdžio veiksmų suplanavimas gerina darbo kokybę ir aktyviai didina 

bendrą projekto poveikį. 

Būtina užtikrinti, kad bet kurioje viešai skelbiamoje / publikuojamoje paramos gavėjo medžiagoje 

(pvz., kvietimuose, brošiūrose, pranešimuose spaudai, socialinėje žiniasklaidoje) būtų nuoroda į 

Aukštųjų mokyklų biurą, DAAD, Vokietijos užsienio reikalų ministeriją, taip pat – kiek tai 

įmanoma – būtų naudojami jų logotipai.  

6. Finansavimo taisyklės 

Paskirtas lėšas reikia naudoti ūkiškai ir taupiai. Paramos gavėjas turi vadovautis gero finansų 

valdymo principais, įvertindamas ekonominę naudą ir sąnaudų efektyvumą. Naudojantis 

paslaugomis ir perkant prekes reikia atsižvelgti į deramą sąnaudų ir kokybės santykį.  

6.1. Finansavimo dydis  

Parama vienam projektui paprastai neviršija 5 000 Eur ribos. Sumos, dėl kurios susitarta tarp 

Aukštųjų mokyklų biuro ir paramos gavėjo sudarytoje sutartyje, paprastai paskui padidinti 

neįmanoma. 

6.2. Mokėjimo tvarka 

Per sutartyje nustatytą finansavimo skyrimo laikotarpį projektų vadovai pagal poreikį gali reikalauti 

paskirtos paramos lėšų iš Aukštųjų mokyklų biuro. Projekto vadovas turėtų kiekvieną kartą likus 

bent 14 dienų iki reikalingo finansavimo pareikalauti jo iš Aukštųjų mokyklų biuro. Pareikalautas 

lėšas būtina išnaudoti per 6 savaites po to, kai Aukštųjų mokyklų biuras bus jas išmokėjęs. Galima 

reikalauti tik tokio dydžio sumos, kokia reikalinga šiam (6 savaičių) laikotarpiui.  

Jeigu projekto vadovas gali numatyti, kad per 6 savaites lėšos nebus išnaudotos, būtina laiku 

konsultuotis su Aukštųjų mokyklų biuru. Už lėšas, kurios pasibaigus 6 savaičių terminui 
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nepanaudotos konkrečiam tikslui ir negrąžintos Aukštųjų mokyklų biurui, paprastai reikia mokėti 

procentus. Ypatingais atvejais įmanoma išvengti procentų mokėjimo arba pinigų grąžinimo (pvz., 

kai projekto vadovas neatsako už aplinkybes, dėl kurių uždelstas lėšų panaudojimas). 

Be to, už finansavimo skyrimo laikotarpiu turėtas išlaidas galima atsiskaityti grąžinimo pagrindu. 

Remdamasis tikromis projekto metu turėtomis išlaidomis projekto vadovas išrašo paskutinę 

sąskaitą, o finansavimo gavėjas per konkretų laikotarpį (kaip nurodyta sutartyje) po projekto 

baigiamojo pranešimo ir finansinės galutinės ataskaitos patvirtinimo gauna išmokėtą likusią sumą. 

Likusi suma pervedama tik tuomet, jei visi dokumentai parengti tinkamai ir yra pridėti visi 

reikalingi išlaidas patvirtinantys dokumentai.  

6.3. Kofinansavimas  

Finansavimas iš nuosavų ar trečiųjų asmenų lėšų yra pageidautinas. Paraišką teikiančios institucijos 

ar kito partnerio kofinansavimas nėra būtina sąlyga teikiant paraišką, tačiau tai yra pageidautina. 

Esama išlaidų, kurių negalima finansuoti iš Aukštųjų mokyklų biuro lėšų. Tokių išlaidų išvardijimą 

galima rasti šių gairių 10-ame punkte. Vadinasi, projekto vadovas prireikus turi investuoti į jo 

vykdymą ir savo paties lėšų. Jei 10-ame punkte minėtoms pozicijoms planuojamas kofinansavimas 

iš kitų lėšų, tai būtina parašyti finansavimo plane, nurodant konkrečias pozicijas, kurioms 

numatytos minėtos lėšos. 

6.4. Dvigubo finansavimo draudimas 

Išlaidų, kurios turimos projekto metu, negalima skaičiuoti du ar daugiau kartų. 

6.5. Jokio finansavimo atgaline data 

Išlaidoms už veiksmus, kurie užbaigti jau iki projekto finansavimo skyrimo laikotarpio pradžios, 

parama neskiriama. 

7. Išlaidos, kurios finansuojamos  

1. Kelionės išlaidos 

• Projekto dalyviams iš Baltijos valstybių, vykstant į Vokietiją ir projekto 

dalyviams iš Vokietijos, vykstant į Baltijos valstybes (žr. 8.1).  

• Projekto dalyviams iš Baltijos valstybių po Baltijos valstybes ir projekto 

dalyviams iš Vokietijos po Vokietiją (žr. 8.2).  

2. Pragyvenimo išlaidos 

• Projekto dalyviams iš Baltijos valstybių ir iš Vokietijos, būnant Vokietijoje 

(žr. 9.1).  

• Projekto dalyviams iš Baltijos valstybių ir iš Vokietijos, būnant Baltijos 

valstybėse (žr. 9.2).  
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3. Vaišės renginių metu (pvz., kavos pertraukos). 

4. Atlygiai asmenims kurie NĖRA vienos iš projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų 

kolektyvo nariai: paprastai atlygiams neturėtų būti naudojama daugiau nei 20 proc. 

reikalaujamos sumos. Atlygis turi būti tinkamas ir priimtinas konkrečioje vietovėje. Projekto 

paraiškoje reikia aiškiai išdėstyti, kokios užduotys projekto metu bus vykdomos pagal 

autorinę sutartį. Autorinę sutartį ir sąskaitą kartu su panaudojimo patvirtinimu reikia pateikti 

Aukštųjų mokyklų biurui.  

5. Administracinės išlaidos (pvz., kanceliarinės prekės, kopijos). 

6. Išlaidos spausdinimui, publikacijoms, reklamai ir (arba) viešųjų ryšių veiklai. Be kita ko, prie 

jų priklauso informacinės medžiagos spausdinimas ir parengimas, reklamos priemonės 

socialinės žiniasklaidos platformose ir t. t. (dėl išlaidų, kurios viršija 580 Eur, reikia parūpinti 

3 kainų pasiūlymus). 

7. Laboratoriniai darbai ir medžiagos (* Atkreipkite dėmesį, kad paprastai laboratorinėms 

medžiagoms galima reikalauti ne daugiau nei 1500 Eur. Šios sumos viršijimą būtina pagrįsti 

projekto paraiškoje. Jei projekto eigoje atsirastų poreikis įsigyti daugiau laboratorinių medžiagų, 

prieš tai būtina informuoti Aukštųjų mokyklų biurą, ir prireikus Aukštųjų mokyklų biuras galės 

leisti patenkinti šį poreikį sutaupant kitų išlaidų sąskaita, jeigu nebus viršijama paramos suma, 

kurią projektui yra paskyrusi mokslininkų komisija.)  

8. Kelionės išlaidos 

Asmenys, kurie finansuojami iš Aukštųjų mokyklų biuro lėšų, yra studentai arba mokslininkai, 

kurie dalyvaudami projektuose vyksta į Vokietiją. Tai nėra aukštojo mokslo įstaigos darbuotojų 

komandiruotės, todėl čia netaikomos nei Latvijos Ministrų kabineto komandiruočių taisyklės, nei 

Estijos ar Lietuvos komandiruočių reglamentai, kurie paprastai būna taikomi tokiais atvejais, ogi čia 

galioja su tuo susijusios Aukštųjų mokyklų biuro gairės.  

Prie panaudojimo patvirtinimo (finansinės ataskaitos) reikia pridėti detalią kelionės / renginių 

programą, nurodant datą, vietovę, veiklą ir dalyvaujančius partnerius. 

8.1. Judumo išlaidų bendra suma 

Projekto dalyviams, kurie vyksta iš Baltijos valstybių į Vokietiją arba iš Vokietijos į Baltijos 

valstybes, galima – nepriklausomai nuo jų statuso – pareikalauti judumo išlaidų bendrą sumą, 

kurios dydis nurodytas žemiau: 

Kelionės tikslas (Eurais)  

Estija – Vokietija / Vokietija – Estija 375 

Latvija – Vokietija / Vokietija – Latvija 375 
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Lietuva – Vokietija / Vokietija – Lietuva  350 

 

Judumo išlaidų bendra suma išmokama vieną kartą ir padengia visas su kelione susijusias šalutines 

išlaidas (pvz., mokesčiai už vizą, išlaidos už skiepus, bagažo svorio perviršis, bagažo draudimas 

ir pan.). Atitinkamai, šia suma bus kompensuojamos kelionės ir pirmyn, ir atgal. Judumo išlaidų 

bendra suma yra kompensuojamos taip pat išlaidos už traukinių arba autobusų bilietus, kad projekto 

dalyviai galėtų pasiekti atvykimo arba išvykimo vietą ir iškeliauti į Vokietiją arba į Baltijos 

valstybes.  

Bendros sumos įrodymas: paramos gavėjas kartu su projekto baigiamuoju pranešimu ir finansine 

ataskaita pateikia dalyvių sąrašą ir įrodymą apie išvykimą į kelionę (lėktuvo ir (arba) traukinio 

bilietą ir t. t.).   

Judumo išlaidų bendra suma netaikoma, kai kelionės atvykimo ir išvykimo tikslai Baltijos šalyse 

yra skirtingi, pvz., atvykimo tikslas Latvijoje, o išvykimo tikslas Lietuvoje. Tokiu atveju 

numatomos kelionės išlaidos, laikantis ūkiškumo ir taupumo principų, turi būti realistiškai įtrauktos 

į kalkuliaciją projekto paraiškoje. Atsiskaitymas už kelionės išlaidas vyksta remiantis faktinėmis 

išlaidomis. Visus patvirtinančius dokumentus (autobuso, traukinio, lėktuvo bilietus ir t. t.) reikia 

pateikti Aukštųjų mokyklų biurui kartu su panaudojimo patvirtinimu. 

8.2. Judumas tik Baltijos valstybėse ir tik Vokietijoje 

Galima reikalauti būtinų kelionės išlaidų po vieną Baltijos valstybę ar tarp Baltijos valstybių ir po 

Vokietiją (pvz., dalyvių vykimas į renginio vietą), nesusijusių su tomis išlaidomis, kurios yra 

kompensuojamos judumo išlaidų bendra suma, t. y. jas galima kompensuoti laikantis ūkiškumo ir 

taupumo principų (traukinio ar autobuso bilietas – 2-ra klase; lėktuvas – ekonomine klase). 

Patvirtinančius dokumentus reikia pateikti Aukštųjų mokyklų biurui kartu su projekto baigiamuoju 

pranešimu ir finansine ataskaita. 

Prieš naudoti projekto tikslams asmeninę transporto priemonę reikia gauti leidimą iš Aukštųjų 

mokyklų biuro.  

Būtinybė naudotis taksi vykdant projektą galima tik išimtiniais atvejais, tai reikia pagrįsti iš anksto 

ir suderinti su Aukštųjų mokyklų biuru. Vietovės nežinojimas ir nepalankios oro sąlygos nėra 

įtikinami pagrindai. Įtikinami pagrindai naudotis taksi paslaugomis yra, pvz.: 

• Reguliariai važiuojančios visuomeninio transporto priemonės neprieinamos ar kurį laiką 

neveikia. 

• Važiavimai tarp 23.00 ir 6.00 val., kai pasitelkti šią transporto priemonę yra būtina norint 

patekti iš / į pagrindinę transporto priemonę. 

9. Pragyvenimo išlaidos 
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Paramos gavėjas gali pareikalauti projekto dalyviams bendrą pragyvenimo išlaidų sumą jų buvimo 

laikui Vokietijoje ir Baltijos valstybėse. Bendra pragyvenimo išlaidų suma atsiranda nuo atvykimo 

dienos ir gali būti reikalaujama iki išvykimo dienos imtinai. Atvykimo ir išvykimo diena kiekvieną 

kartą laikomos atskira diena. Bus remiami pragyvenimai, kurie neviršija 22 dienų.  

Projekto paraiškoje reikia pagrįsti pragyvenimo Vokietijoje arba Baltijos valstybėse trukmę, 

pridedant pakankamai detalią kelionės programą. 

Bendros sumos įrodymas: paramos gavėjas kartu su projekto baigiamuoju pranešimu ir finansine 

ataskaita pateikia renginio dalyvių sąrašą ir detalią kelionės programą, nurodant datą, vietovę, 

veiklą ir dalyvaujančius partnerius. 

9.1. Pragyvenimo išlaidos dalyviams iš Baltijos valstybių ir iš Vokietijos, būnant Vokietijoje  

Studentai, doktorantai, daktaro laipsnį turintys mokslininkai ir profesoriai iš Baltijos šalių bei iš 

Vokietijos (projekto dalyviai), priklausomai nuo projekto dalyvio statuso, už buvimą Vokietijoje 

(ne daugiau kaip 22 dienas) gauna bendrų dienpinigių. Jeigu, pvz., studentas, daktaro laipsnį turintis 

mokslininkas ar profesorius, vykdydamas projekto veiklą, vyksta į Vokietiją, priklausomai nuo 

akademinio statuso, per dieną apmokama 39–89 Eur pragyvenimo pinigų. 

Prašom atsižvelgti į dienpinigių tarifus rengiant finansavimo planą.  

Statusas  Dienpinigių tarifai (eurais) 

Studentai (bakalauro, magistro studijų) 39 

Doktorantai 54 

Daktaro laipsnį turintys mokslininkai ir 

profesoriai 

89 

 

Iš dienpinigių reikia padengti išlaidas už nakvynę, maitinimą ir kitas asmenines išlaidas. Bendrai 

pragyvenimo išlaidų sumai neturi reikšmės, ar dalyvis, pvz., dalyvaudamas konferencijoje, ten ir 

pietauja. Dėl to bendra suma nesikeičia. 

Pastaba: pragyvenimo išlaidų galima reikalauti tik tada, kai būnama toli (bent 30 km) nuo 

gyvenamosios ir darbo vietos. 

Bendros sumos įrodymas: paramos gavėjas kartu su projekto baigiamuoju pranešimu ir finansine 

ataskaita pateikia renginio programą ir dalyvių sąrašą. 

9.2. Pragyvenimo išlaidos dalyviams iš Baltijos valstybių ir iš Vokietijos, būnant Baltijos 

valstybėse 

Į projektą įtrauktų dalyvių iš Vokietijos ir Baltijos valstybių pragyvenimo išlaidoms (už nakvynę ir 

maitinimą) Baltijos valstybėse gali būti reikalaujama dienpinigių pagal šiuos tarifus:  
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Statusas  

Dienpinigių tarifai (eurais) 

Latvija Lietuva Estija 

Studentai / absolventai 48 48 48 

Doktorantai / daktaro laipsnį turintys mokslininkai 

ir profesoriai 

 

68 

 

68 

 

69 

 

Pragyvenimo išlaidų bendra suma atsiranda nuo atvykimo dienos ir gali būti reikalaujama iki 

išvykimo dienos imtinai. Atvykimo ir išvykimo diena kiekvieną kartą laikomos atskira diena. 

Iš dienpinigių reikia padengti išlaidas už nakvynę, maitinimą ir kitas asmenines išlaidas. Bendrai 

pragyvenimo išlaidų sumai neturi reikšmės, ar dalyvis, pvz., dalyvaudamas konferencijoje, ten ir 

pietauja. Dėl to bendra suma nesikeičia.  

Pastaba: pragyvenimo išlaidų galima reikalauti tik tada, kai būnama toli (bent 30 km) nuo 

gyvenamosios ir darbo vietos. 

Bendros sumos įrodymas: paramos gavėjas kartu su projekto baigiamuoju pranešimu ir finansine 

ataskaita pateikia renginio programą ir dalyvių sąrašą. 

10. Išlaidos, kurios nefinansuojamos  

1) Atlygiai asmenims kurie yra vienos iš projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų kolektyvo 

nariai (=asmenys, kurie turi darbo sutarties sąlygojamų santykių su viena iš projekte 

dalyvaujančių aukštųjų mokyklų).  

2) Patalpų nuoma projekto administravimui ir projekto veiksmams. 

3) Išlaidos už patalpų remonto darbus ir įrengimą (pvz., baldus). 

4) Veiklai reikalingų daiktų (pvz., kompiuterio, spausdintuvo) įsigijimas. 

5) Reprezentacinės išlaidos (pvz., vizitinių kortelių spausdinimas, dekoracijos, dovanos 

svečiams). 

6) Kelionės iš trečiųjų valstybių (ne Vokietijos ar Baltijos valstybių) į remiamus projektus 

Vokietijoje arba Baltijos valstybėse. Pagrįstais išimtiniais atvejais prašom kreiptis į 

Aukštųjų mokyklų biurą, kad patikrintų kiekvieną atskirą atvejį. 

7) Pragyvenimas trečiosiose valstybėse (ne Vokietijoje ar Baltijos valstybėse). 

11. Projekto ataskaitos 

Po projekte numatytų veiksmų įgyvendinimo projekto vadovas pateikia Aukštųjų mokyklų biurui 

projekto baigiamąjį pranešimą apie projekto įvykdymą. Kartu su projekto baigiamuoju pranešimu 

projekto vadovas pateikia taip pat baigiamąjį pranešimą apie finansinių lėšų panaudojimą, finansinę 

ataskaitą. Abi ataskaitas reikia užpildyti pagal Aukštųjų mokyklų biuro blankus vokiečių arba 
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anglų kalba. Šie blankai (vokiečių arba anglų kalbos versija) bus pateikti projekto vadovui kartu su 

sutartimi.  

Projekto baigiamąjį pranešimą ir finansinę ataskaitą su priedais reikia pateikti ne vėliau kaip per 

sutartyje nurodytą laikotarpį po projekto pabaigos, išsiunčiant elektroniniu laišku Aukštųjų 

mokyklų biuro el. pašto adresu: hochschulkontor@lu.lv, taip pat atspausdinta forma paštu ar 

įteikiant asmeniškai biure darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. 

Pateikdamas finansinę ataskaitą projekto vadovas prie jos prideda patvirtintus dokumentus (po 

vieną egzempliorių), kurie paaiškina panaudoto finansavimo bendrą sumą, taigi, mokėjimo 

pavedimus už lėšų pervedimus pragyvenimo išlaidoms pagal nustatytus tarifus ir kelionės išlaidoms 

(t. y. transporto bilietus, skrydžių bilietus kartu su įlaipinimo kortelėmis), sąskaitas, kvitus, 

mokėjimo pavedimus, sutartis ir pan.  

Prie projekto baigiamojo pranešimo reikia pridėti pagal projektą vykusių renginių dalyvių sąrašus. 

Prie projekto baigiamojo pranešimo reikia pridėti publikacijas, informacinę medžiagą ir nuotraukas, 

patvirtinančias projekto paraiškos punkte „Viešųjų ryšių veikla“ numatytos veiklos įgyvendinimą. 

12. Pareigos 

Jeigu projektui paskirta lėšų, projekto vadovai įsipareigoja šias lėšas naudoti numatytiems tikslams 

siekti ir tai detaliai aprašyti projekto finansinėje ataskaitoje. Be to, jie įsipareigoja įtraukti į savo 

veiksmus, susijusius su projekto viešųjų ryšių veiklą, Aukštųjų mokyklų biurą, pateikti baigiamąjį 

pranešimą ir pasiūlyti aprašus bei vaizdinę medžiagą, kuriuos Aukštųjų mokyklų biuras gali naudoti 

savo komunikacijos ir viešųjų ryšių veikloje (pvz., mūsų svetainėje internete arba socialinėje 

žiniasklaidoje).  

13. Duomenų apsauga 

Tai, kaip projekto tiesioginiai bendradarbiai (pvz., projekto partneriai) ar išoriniai asmenys (pvz., 

renginių dalyviai) gali naudoti asmenų duomenis, turi atitikti Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų 

apsaugos reglamentą. Už projektą atsakingieji asmenys turi užtikrinti, kad būtų laikomasi šių 

taisyklių. Aukštųjų mokyklų biuras neprisiima jokios atsakomybės už neatsižvelgimą į minėtas 

duomenų apsaugos sąlygas arba už jų pažeidimą.  

 


