
Išvados Nr. 277/17 priedas 
 

 

FINANSINIO ĮNAŠO SKYRIMO ASMENŲ, PAKVIESTŲ Į VERTINIMO CENTRĄ ATLIKTI 

KONKURSO ARBA ATRANKOS UŽDUOČIŲ, Į POKALBĮ DĖL ĮDARBINIMO ARBA Į 

SVEIKATOS PATIKRINIMĄ, KELIONĖS IR PRAGYVENIMO IŠLAIDOMS PADENGTI 

NUOSTATOS 
 
 
 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1 straipsnis 

Finansinis įnašas kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti toliau nustatytomis sąlygomis 

skiriamas bet kuriam asmeniui (toliau – kandidatas), pakviestam į vertinimo centrą atlikti 

išorės konkurso arba skelbime dėl rengiamos atrankos nurodytų užduočių, į vėliau rengiamą 

pokalbį dėl įdarbinimo arba į vėliau, prieš įdarbinimą, rengiamą sveikatos patikrinimą (toliau 

– užduotys, pokalbiai ir patikrinimai). 

 

Šios nuostatos netaikomos Tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 

reglamentuojamiems pareigūnams ir tarnautojams, pakviestiems atlikti užduočių, į pokalbius 

ir patikrinimus, kurie organizuojami rengiant vidaus konkursą ar pokalbį dėl perskyrimo toje 

pačioje institucijoje arba po tokio konkurso ar pokalbio, nes jiems galioja komandiruotės 

išlaidų padengimo tvarka.  

 

 

 

KELIONĖS IŠLAIDOS 

 

2 straipsnis 

1. Įnašas kelionės išlaidoms padengti neskiriamas, jei atstumas nuo dabartinės 

gyvenamosios vietos iki vietos, į kurią kviečiama atvykti, yra ne didesnis kaip 200 km. 

 

2. Kiekviena institucija kelionės išlaidas padengia pagal savo iš anksto nustatytas taisykles. 

 

3. Jei institucija specialių taisyklių nebuvo nustačiusi, atsižvelgdama į 5 ir 9 straipsnių 

nuostatas ji skiria fiksuotąjį įnašą pagal tokią skalę: 

 

Geografinis atstumas nuo dabartinės 

gyvenamosios arba darbo vietos iki 

vietos, į kurią kviečiama atvykti 

(kilometrais) 

Skirtina fiksuotoji suma (eurais) 

201–300 km 100  

301–500 km 120  

501–1 000 km 180  

1 001–2 000 km 240  

2 001–3 000 km 300  

> 3 001 km 360  

 

 



3 straipsnis 

Geografinį atstumą (į vieną pusę) nuo dabartinės gyvenamosios vietos iki vietos, į kurią 

kviečiama atvykti, ES institucijos apskaičiuoja remdamosi kandidato paraiškoje nurodytu 

adresu. Institucija gali prašyti kandidato įrodyti, kad jo dabartinė gyvenamoji vieta iš tiesų yra 

nurodytu adresu.  

 

Jei kandidatas laikinai gyvena kitu adresu, kvietimą institucija jam gali siųsti tuo laikinu 

adresu, kuriuo remiantis bus apskaičiuojamas įnašas kelionės išlaidoms padengti.  

 

Jei dabartinės gyvenamosios vietos adresas skiriasi nuo dabartinės darbo vietos adreso 

arba jei kyla ginčas dėl įnašui apskaičiuoti pasirinktino adreso, atsižvelgiama į atitinkamos 

institucijos apskaičiuotą trumpiausią atstumą. 

 

 

4 straipsnis 

Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) rengiamų konkursų ir atrankos procedūrų 

dalyviams įnašas neskiriamas už dalyvavimą: 

- (konkurso ar atrankos procedūros) testuose, kurie yra kompiuterinių klausimų su keliais 

atsakymų variantais testų tipo; 

- testuose, kurie neįeina į vertinimo centro užduotis (pavyzdžiui, išankstiniuose testuose);  

- testuose, kurie įeina į vertinimo centro užduotis, bet kuriuos rengia kandidato (dabartinės 

gyvenamosios vietos) valstybė narė. 

 

Jei pagal 2 straipsnio 2 dalį institucija priima specialias taisykles, galinčias paveikti įnašą 

kelionės išlaidoms, susijusioms su EPSO rengiamais konkursais ir atrankos procedūromis, 

padengti, tas taisykles EPSO taiko tik jas patvirtinus jos administracinei valdybai. 

 

 

 

PRIEŠ ĮDARBINIMĄ RENGIAMAS SVEIKATOS PATIKRINIMAS 

 

5 straipsnis 

1. Po atrankos procedūros atrinktiems kandidatams, kurių kelionės tikslas yra institucijos 

kvietimu atvykti į sveikatos patikrinimą, kuris pagal Tarnybos nuostatų 28 ir 33 straipsnių 

(ir pagal analogiją – Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 

dalies d punkto, 13 straipsnio, 82 straipsnio 3 dalies d punkto ir 83 straipsnio) nuostatas 

yra privalomas įdarbinimo procedūros etapas, padengiamos faktinės kelionės išlaidos.  

 

2. Tokiu atveju kelionė turi būti kuo ekonomiškesnė (2-ąja traukinio klase arba ekonomine 

lėktuvo klase). Jei šių sąlygų nesilaikoma arba naudojamasi kitomis transporto 

priemonėmis (įskaitant automobilius), skiriamas 2 straipsnio 3 dalyje nurodytas 

fiksuotasis įnašas. 

 

3. Tačiau (jei nenumatyta kitaip), kai dabartinė gyvenamoji arba darbo vieta yra už Europos 

Sąjungos teritorijos ribų, įnašas skiriamas tik kelionės iš tos Europos Sąjungos valstybės 

narės, kuri yra arčiausiai gyvenamosios arba darbo vietos, sostinės išlaidoms padengti.  

  



PRAGYVENIMO IŠLAIDOS 

 

6 straipsnis 

Skiriamas fiksuotasis 100 EUR už naktį įnašas apgyvendinimo išlaidoms padengti, jei 

geografinis atstumas nuo dabartinės gyvenamosios arba darbo vietos iki vietos, į kurią 

kviečiama atvykti, yra didesnis kaip 200 km ir jei kandidatas buvo priverstas praleisti vietoje 

vieną arba daugiau naktų. Institucijos prašymu kandidatas privalo pateikti rašytinį 

paaiškinimą. 

 

Fiksuotojo įnašo apgyvendinimo išlaidoms padengti suma negali viršyti 300 EUR. Suma 

išmokama, jei pateikiami apgyvendinimą patvirtinantys dokumentai – pagal taikytinus 

mokesčių teisės aktus išduotos sąskaitos faktūros. 

 

Jei, EPSO organizuojant konkursus ir atrankos procedūras, skirtingos vertinimo centro 

užduotys rengiamos dvi dienas iš eilės arba tarp jų susidaro ne ilgesnis nei trijų dienų tarpas 

ir dėl to kandidatas priverstas vietoje praleisti vieną arba daugiau naktų, skiriamas nurodytos 

ribos neviršijantis fiksuotasis įnašas. Jei kandidatas nusprendžia keliauti du kartus ir jei tarp 

rengiamų testų susidaro ilgesnis nei trijų dienų tarpas, kandidatui įnašas apgyvendinimo 

išlaidoms padengti neskiriamas, tačiau skiriamas pagal 2 straipsnį apskaičiuotas dvigubai 

didesnis įnašas kelionės išlaidoms padengti. 

 

 

 

PRAŠYMŲ SKIRTI FINANSINĮ ĮNAŠĄ PATEIKIMO TERMINAS 

 

7 straipsnis 

Kandidatai, tenkinantys nurodytas sąlygas ir todėl turintys teisę gauti įnašą kelionės ir (arba) 

pragyvenimo išlaidoms padengti, užpildo administracijos pateiktą formą ir nurodo 

patvirtinamuosius dokumentus, kurie turi būti pateikiami kartu su prašymu skirti finansinį 

įnašą. Neišsamūs prašymai nenagrinėjami. 

 

 

8 straipsnis 

Išsami prašymo skirti įnašą kelionės ir (arba) pragyvenimo išlaidoms padengti byla kartu su 

visais reikiamų patvirtinamųjų dokumentų originalais turi būti nusiųsta kompetentingai 

tarnybai įprastu paštu (data nustatoma pagal pašto antspaudą) ar elektroniniu paštu (jei 

dokumentų originalai yra tik elektroninės formos) arba įteikta asmeniškai per tris mėnesius 

nuo užduočių, pokalbių ir patikrinimų datos. Pasibaigus šiam terminui prašymai nepriimami.  

 

 

 



SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTYS KANDIDATAI 

 

9 straipsnis 

Specialiųjų poreikių turintiems kandidatams institucija gali ne tik skirti įnašus pagal 

išdėstytas taisykles, bet ir, remdamasi iš anksto jų pateiktu aiškiu ir pagrįstu prašymu, 

padengti 2, 5 ir 6 straipsniuose nenumatytas papildomas faktines išlaidas, tiesiogiai 

susijusias su jų būkle. Tokiu atveju kandidato ir, priklausomai nuo atvejo, jį lydinčio (-ių) 

asmens (-ų) kelionė turi būti kuo ekonomiškesnė, bet kartu turi būti tenkinami specialieji 

kandidato poreikiai. Kiekvieną prašymą padengti išlaidas atitinkama institucija nagrinėja 

atskirai. 

 

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10 straipsnis 

Pagal išdėstytas taisykles mokėtinos sumos pervedamos eurais arba ta valiuta, kuria 

patirtos išlaidos. 

 

2 straipsnio 3 dalyje nurodytos fiksuotosios sumos gali būti koreguojamos kas penkerius 

metus, tačiau prireikus gali būti atliekamas tarpinis koregavimas. 

 

 

11 straipsnis 

Pakviesti kandidatai, išskyrus nurodytuosius 4 straipsnyje, visu kelionės ir apgyvendinimo 

laikotarpiu draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų. 

 

 

12 straipsnis 

Šiomis nuostatomis panaikinama ir pakeičiama 2008 m. vasario 15 d. Administracijos 

vadovų kolegijos išvada Nr. 252/08.  

 

 
 
 


