Tyrimas atliktas Ūkio ministerijos, rengiant
VP2-2.2-ŪM-03-V priemonės „Asistentas 3“
projektų finansavimo sąlygų aprašą (Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 27 d.
įsakymo Nr. 4-752 redakcija)

DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE PARODOSE FIKSUOTOJO ĮKAINIO NUSTATYMO
VP2-2.2-ŪM-03-V PRIEMONĖJE „ASISTENTAS 3“ TYRIMO ATASKAITA
2012 m. liepos 26 d.
I. ĮVADAS
Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimu (toliau – Tyrimas)
siekiama apskaičiuoti ūkio subjektų dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotąjį projekto išlaidų
vieneto įkainio (toliau – fiksuotasis įkainis), įgyvendinant VP2-2.2-ŪM-03-V priemonę „Asistentas
3“ (toliau –„Asistentas 3“ priemonė), dydį.
Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotasis įkainis reikalingas siekiant neriboti ūkio
subjektų iniciatyvų ir supaprastinti atsiskaitymą už padarytas išlaidas. Taikant nustatytą fiksuotąjį
įkainį, bus sumažintos projekto vykdytojo administravimo išlaidos ir administravimo našta: bus
išvengta viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir procedūrų organizavimo, projekto vykdytojas su
mokėjimo prašymais neprivalės pateikti dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidų pagrindimo ir jų
apmokėjimo dokumentų.
Šiame Tyrime nustatytas fiksuotojo įkainio dydis taikytinas pagal „Asistentas 3“ priemonę
įgyvendinamiems projektams, tačiau Tyrimo metodika galėtų būti taikoma nustatant dalyvavimo
tarptautinėse parodose išlaidų dydžius kituose panašiuose projektuose.
Tyrimą sudarė šie etapai:
1. Galutinės tyrimo metodikos, atitinkančios Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir
fiksuotųjų projekto išlaidų sumų nustatymo ir taikymo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 1K-264 (Žin., 2011,
Nr. 102-4795), nustatymas;
2. VšĮ „Versli Lietuva“ pateiktų istorinių duomenų (detalių išlaidų suvestinių) analizė ir
skaičiavimų atlikimas;
3. Kelionių išlaidų įkainio nustatymas, remiantis atliktu rinkos tyrimu;
4. Apgyvendinimo išlaidų nustatymas pagal galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatytus dydžius;
5. Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo įkainio dydžio nustatymas.
Tyrimas buvo atliekamas 2012 m. liepos mėnesį. Tyrimą atliko VšĮ „Versli Lietuva“ ir
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
II. TYRIMO METODIKA
Atliekant tyrimą išanalizuoti ir susisteminti VšĮ „Versli Lietuva“ biudžetai ir UAB
„Autarė“, kuri organizuoja Lietuvos įmonių dalyvavimą užsienyje vyksiančiose specializuotose
tarptautinėse parodose, istoriniai duomenys apie faktiškai patirtas dalyvavimo tarptautinėse
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parodose išlaidas. Kelionių išlaidų nustatymui atliktas reprezentatyvus rinkos tyrimas.
Apgyvendinimo išlaidos nustatytos remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Fiksuotojo įkainio dydžio skaičiavimui buvo naudoti duomenys pagal šiuos išlaidų tipus:
1. Parodos ploto nuoma;
2. Dalyvavimo parodoje registravimo mokestis ir įrašo į parodos katalogą mokestis;
4. Stendo gamyba/ nuoma (baldų ir įrangos nuoma, ekspozicijos transportavimo
paslaugos, stendo projekto sukūrimas, gamyba, sumontavimas, išmontavimas,
dekoravimas, kitos su dalyvavimu parodoje ir stendo priežiūra susijusios išlaidos
(elektra, vanduo, interneto prieiga, automobilių stovėjimas));
5. Parodos dalyvių kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.
Šie išlaidų tipai dažniausiai nurodyti VšĮ „Versli Lietuva“ dalyvavimo parodose
biudžetuose ir apima būtinas dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidas.
Skaičiuojant fiksuotojo įkainio dydį nebuvo įtraukti pavieniuose biudžetuose nurodyti
išlaidų tipai, pavyzdžiui, vertimo išlaidos, viešinimo išlaidos.
Visų pirma, tokio tipo išlaidas sudėtinga standartizuoti, pavyzdžiui, viešinimo išlaidos gali
apimti skirtingų viešinimo prekių ir paslaugų išlaidas. Antra, tokios išlaidos yra nustatytos tik
pavieniuose biudžetuose ir daugeliui nėra būtinos, todėl jų įskaičiavimas į fiksuotojo įkainio dydį
nepagrįstai jį padidintų (t. y. tokiu atveju realios ūkio subjektų patiriamos dalyvavimo tarptautinėje
parodoje išlaidos gali būti gerokai mažesnės už pritaikius fiksuotąjį įkainį gautą išmoką, o tai
prieštarautų efektyvaus finansų valdymo principui).
Dalyvavimui konkrečioje tarptautinėje parodoje būtinos papildomos išlaidos, neįtrauktos į
fiksuotojo įkainio dydį, apmokamos iš ūkio subjektų nuosavų lėšų.
Tyrimo imtis:
Išlaidų tipas
Parodos ploto nuoma
Dalyvavimo parodoje registravimo
mokestis ir įrašo į parodos katalogą
mokestis
Stendo gamyba/ nuoma

Parodos dalyvių kelionės išlaidos
Parodos dalyvių apgyvendinimo išlaidos

Duomenų šaltinis
VšĮ „Versli Lietuva“ projekto „Nuo verslo pradžios
iki eksporto plėtros“ (Projekto įgyvendinimo trukmė:
nuo 2010.09 iki 2014.10. Planuojama projektą
pratęsti iki 2015.10) dalyvavimo tarptautinėse
parodose išlaidų 19 mėnesių istoriniai duomenys (55
tarptautinių parodų biudžetai, 2010.10-2012.04);
UAB „Autarė“ pateikti duomenys (33 tarptautinių
parodų biudžetai, 2010.10-2012.04)
Rinkos tyrimas
Lietuvos
Respublikos
finansų
ministro
1996 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl
dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų
vykstantiems į užsienio komandiruotes“ (Žin., 1996,
Nr. 114-2660; 2008, Nr. 41-1504; 2009, Nr. 1195118; 2012, Nr. 29-1339).

Tyrimo metu pagal istorinius duomenis apskaičiuotos tinkamos finansuoti dalyvavimo
parodose vidutinės vieno dalyvio išlaidos (kiekvienam išlaidų tipui).
Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo įkainio (FĮP) dydis skaičiuojamas pagal
formulę:
FĮp(st|pad.)(LT|gr1|gr2|gr3) = P1(st|pad.)+P2+P3(st|pad.)+P4(LT|gr1|gr2|gr3), kur
P1st – vidutinės vieno dalyvio išlaidos parodos standartinio ploto nuomai.
P1pad – vidutinės vieno dalyvio išlaidos parodos padidinto ploto nuomai.
P2 – registracijos parodoje mokesčio vidutinė reikšmė vienam dalyviui.
P3st – vidutinės vieno dalyvio išlaidos standartinio ploto stendui.
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P3pad – vidutinės vieno dalyvio išlaidos padidinto ploto stendui.
P4 LT – vidutinės kelionės ir apgyvendinimo išlaidos Lietuvoje.
P4 gr1 – vidutinės vieno dalyvio1 kelionės ir apgyvendinimo išlaidos pirmos grupės šalims.
P4 gr2 – vidutinės vieno dalyvio kelionės ir apgyvendinimo išlaidos antros grupės šalims.
P4 gr3 – vidutinės vieno dalyvio kelionės ir apgyvendinimo išlaidos trečios grupės šalims.
Skaičiavimuose visos išlaidos (išskyrus kelionių ir apgyvendinimo išlaidas) nurodytos:
- su PVM. Ūkio subjekto (parodos dalyvio) sumokamas pirkimo ir (arba) importo PVM
laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei ūkio subjektas teisės aktų nustatyta
tvarka neturi galimybės jo įtraukti į PVM atskaitą).
- be PVM. Ūkio subjektui (parodos dalyviui) įkainis be PVM taikomas, jeigu jis gali
įtraukti į atskaitą PVM ar jo dalį.
Kelionių išlaidoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 45
straipsnio 6 dalies nuostatomis, taikomas 0 procentų PVM tarifas.
Apgyvendinimo išlaidoms, nustatytoms remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro
1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų
vykstantiems į užsienio komandiruotes“ (Žin., 1996, Nr. 114-2660; 2008, Nr. 41-1504; 2009, Nr.
119-5118; 2012, Nr. 29-1339), PVM netaikomas.
Detalūs P1–P4 skaičiavimai pateikti 1–4 prieduose.
Skaičiavimo prielaidos:
• Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotas įkainis apskaičiuotas vienam dalyviui.
Dalyvavimo parodoje išlaidos tiesiogiai priklauso nuo dalyvaujančių stende skaičiaus, t. y. kuo
daugiau dalyvių dalyvauja parodoje, tuo didesnis imamas parodos plotas, atitinkamai didesnės
stendo gamybos išlaidos, didesnės kelionių ir apgyvendinimo išlaidos.
• Parodos ploto nuoma. Apskaičiuojant tipinės parodos vidutinį plotą, buvo išskirtos dvi
parodos dalyvių veiklos sričių grupės bei atitinkamai apskaičiuoti du skirtingi tipiniai parodos
plotai: standartinis bei padidintas. Standartinio parodos ploto padidinimas sąlygotas tų sektorių
parodų specifikos: didesnį plotą užimančios ekspozicijos, didelės pristatomos prekės (pvz. baldai,
statybinės medžiagos ir pan.). Detalesnė informacija pateikiama 1-oje lentelėje bei priede Nr. 1.
Vidutiniai tipiniai parodos ploto dydžiai buvo apskaičiuoti pagal aprėžto (95 proc.)
vidurkio formulę – vidutinės reikšmės buvo apskaičiuotos atskirai kiekvienai grupei iš imčių
atmetant 2,5 proc. mažiausių ir 2,5 proc. didžiausių reikšmių (MS Excel formulė TRIMMEAN).
Pagal istorinius duomenis apskaičiuotas vidutinis standartinis parodos plotas vienam dalyviui
siekia 6 m², padidintas – 11 m². Vieno kv. metro parodos ploto nuomos kaina, tenkanti vienam
dalyviui, apskaičiuota atskirai standartinio bei padidinto parodos ploto stendams: standartinio ploto
vidutinė kaina siekia 1295,00 Lt/ m², o padidinto – 917,00 Lt/ m².
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Kelionių ir apgyvendinimo išlaidų atveju, vienas dalyvis suprantamas kaip vieno ūkio subjekto vienas asmuo.
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1 lentelė. Parodos ploto nuomos išlaidų dydžiai
Vidutinis
Vidutinės vieno
Vidutinės vieno
parodos dalyvio išlaidos 1 m²
dalyvio išlaidos
plotas,
parodos ploto
parodos ploto
Parodos
Sektorius
tenkantis
nuomai, Lt*
nuomai, Lt
plotas
vienam
dalyviui, Su PVM Be PVM Su PVM Be PVM
m²
Tekstilė/ drabužiai
Menai/Kinas
IT
1070,00
6,00*
1295,00
7770,00
6420,00
Mokslas
Standartinis
Turizmas
Transportas/ Logistika
Kiti sektoriai
Maisto pramonė
Statybos sektorius
11,00*
917,00
758,00
10087,00 8338,00
Padidintas
Medienos/ baldų pramonė
Inžinerijos pramonė
* - Apskaičiuota pagal istorinius duomenis, taikant aprėžto vidurkio f-lę (MS Excel – TRIMMEAN),
atmetant 5 proc. (2,5 proc. mažiausių ir 2,5 proc. didžiausių) ribinių reikšmių.
• Registracijos mokestis. Šiam išlaidų tipui priskirtos dalyvavimo parodoje registravimo
mokesčio ir dalyvio įrašo į parodos katalogą išlaidos, kadangi, priklausomai nuo parodos, šios
išlaidos gali būti nurodomos atskirai arba įrašo į parodos katalogą išlaidos įtraukiamos į
registravimo mokestį. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad registracijos mokesčio dydis tiesiogiai
nepriklauso nuo parodos ploto, trukmės ar kitų veiksnių, todėl vidutinis šio mokesčio išlaidų dydis
vienam dalyviui buvo apskaičiuotas pagal aprėžto (95 proc.) vidurkio formulę – vidutinės reikšmės
buvo apskaičiuotos iš imčių atmetant 2,5 proc. mažiausių ir 2,5 proc. didžiausių reikšmių (MS
Excel formulė TRIMMEAN). Vidutinis registracijos mokesčio dydis vienam dalyviui sudaro
1536,00 Lt su PVM arba 1270,00 Lt be PVM.
• Stendo gamybos/ nuomos išlaidos. Į šią išlaidų kategoriją įtrauktos visos būtinos stendo
nuomos arba sukūrimo išlaidos: baldų ir įrangos nuoma, ekspozicijos transportavimo paslaugos,
stendo projekto sukūrimas, gamyba, sumontavimas, išmontavimas, dekoravimas, kitos su
dalyvavimu parodoje ir stendo priežiūra susijusios išlaidos (elektra, vanduo, interneto prieiga,
automobilių stovėjimas). Tyrimo metu nustatyta, kad stendo gamybos/ nuomos išlaidos tiesiogiai
priklauso nuo parodos ploto (standartinio ar padidinto), todėl buvo apskaičiuoti du skirtingi stendo
nuomos/ gamybos išlaidų dydžiai. Vidutinis stendo nuomos/ gamybos išlaidų dydis buvo
apskaičiuotas pagal aprėžto (95 proc.) vidurkio formulę – vidutinės reikšmės buvo apskaičiuotos iš
imčių atmetant 2,5 proc. mažiausių ir 2,5 proc. didžiausių reikšmių (MS Excel formulė
TRIMMEAN).
2 lentelė. Stendo gamybos/ nuomos išlaidų dydžiai
Vidutinės vieno dalyvio išlaidos stendo
gamybai/nuomai , Lt
Stendo plotas
su PVM
be PVM
Standartinis plotas
4150,00
3429,00
Padidintas plotas
4643,00
3837,00
• Parodos dalyvių kelionės ir apgyvendinimo išlaidos. Šiam išlaidų tipui priskirtos
kelionės į abi puses (skrydžio bilietų) bei apgyvendinimo išlaidos. Šios kategorijos išlaidos buvo
suskirstytos į išlaidas Lietuvoje bei dar tris papildomas šalių grupes. Kiekvienai valstybei atskirai
buvo apskaičiuota kelionės bei apgyvendinimo išlaidų suma:
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➢ Vieno dalyvio apgyvendinimo išlaidos apskaičiuotos 5 paroms. Standartinė 5 parų
dalyvavimo tarptautinėje parodoje trukmė pasirinkta atsižvelgiant į vidutinę parodos trukmę,
apskaičiuotą pagal istorinius duomenis – 4,6 d., bei šios analizės rengėjų ekspertinę nuomonę, kad
dalyvavimo tarptautinėje parodoje trukmė vidutiniškai siekia 5 dienas, įskaitant atvykimo ir
išvykimo dienas. Vienos paros apgyvendinimo išlaidų įkainis taikomas pagal Lietuvos Respublikos
finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto
nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ (Žin., 1996, Nr. 114-2660; 2008, Nr. 411504; 2009, Nr. 119-5118; 2012, Nr. 29-1339) patvirtintas gyvenamojo ploto nuomos normas.
➢ Vieno dalyvio kelionės išlaidos apskaičiuotos atlikus rinkos tyrimą, kurio metu
išanalizuotos skrydžių bilietų kainos interneto svetainėse www.skrendu.lt, www.avia.lt ir
www.greitai.lt. Vadovaujantis Eksporto plėtros strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1494 (Žin., 2009, Nr. 137-6012), nustatytais
prioritetais, nustatytas baigtinis valstybių, kuriose rengiamose tarptautinėse parodose ūkio subjektai
galės dalyvauti, sąrašas. Tyrimo metu buvo patikrintos skrydžio bilietų kainos prieš tris mėnesius
iki skrydžio datos, t. y. planuojant skrydį užsakyti 2012 m. spalio 9-15 d., Artimųjų Rytų ir kitų
šalių atveju – 2012 m. spalio 8-16 d. Buvo apskaičiuotas skrydžių bilietų kainų aritmetinis vidurkis
kiekvienai šaliai.
Vidutinis vieno dalyvio apgyvendinimo ir kelionės išlaidų dydis buvo nustatytas taip:
1) nustatytos bendros vieno dalyvio apgyvendinimo ir kelionės išlaidų sumos pagal
kiekvieną valstybę (54 elementų imtis – 51 valstybė ir trys papildomos, kurioms finansų ministro
įsakymu vienos paros apgyvendinimo norma skaičiuojama keliems miestams atskirai (Rusija) arba,
kaip Kazachstano bei JAV atveju, kelionės išlaidos apskaičiuotos į kelis miestus);
2) gautos bendros sumos išdėstytos sumų didėjimo tvarka (sudaroma variacinė eilutė) ir
valstybės sugrupuotos į tris lygias grupes: pirmi 18 variacinės eilutės elementų (mažiausios bendros
kelionės ir apgyvendinimo išlaidų sumos) priskiriami grupei Nr. 1, kiti 18 – grupei Nr. 2,
paskutiniai 18 (didžiausios bendros kelionės ir apgyvendinimo išlaidų sumos) – grupei Nr. 3;
3) kiekvienai valstybių grupei (1–3) aritmetinio vidurkio metodu buvo apskaičiuotas
vidutinis vieno dalyvio kelionės ir apgyvendinimo išlaidų įkainis. Detalesnė informacija pateikiama
priede Nr. 4.
3 lentelė. Vidutinės vieno dalyvio kelionės ir apgyvendinimo išlaidos pagal grupes
Vidutinės vieno
dalyvio kelionės
Šalių grupė
ir apgyvendinimo
išlaidos, Lt
Grupė Nr. 1 (Baltarusija, Estija, Lenkija, Latvija, Rumunija, Nyderlandai,
Danija, Suomija, Graikija, Jordanija, Šveicarija, Austrija, Norvegija,
3420,00
Ukraina, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Gruzija)
Grupė Nr. 2 (Vengrija, Rusija, Izraelis, Portugalija, Uzbekistanas,
Vokietija, Italija, Belgija, Rusija, Kazachstanas, Prancūzija, Čekija,
4069,00
Liuksemburgas, Slovakija, Kazachstanas, Slovėnija, JAE, Armėnija)
Grupė Nr. 3 (Kinija, Azerbaidžanas, Kirgizija, Indija, Singapūras, JAV,
Turkmėnistanas, Kanada, Kataras, Bahreinas, PAR, Honkongas, Omanas,
5716,00
Pietų Korėja, JAV, Kuveitas, Japonija, Saudo Arabija)
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III. TYRIMO REZULTATAI
Atlikus skaičiavimus pagal pateiktą Tyrimo metodiką, nustatytos tokios fiksuotojo įkainio
sudedamosios dalys:
Lietuva
grupė Nr. 1
grupė Nr. 2
grupė Nr. 3
Standartinis
stendo plotas
P1
P2
P3
P4
Padidintas
stendo plotas
P1
P2
P3
P4

Su PVM

Be PVM

Su PVM

Be PVM

Su PVM

Be PVM

Su PVM

Be PVM

13.456,00

11.119,00

16.876,00

14.539,00

17.525,00

15.188,00

19.172,00

16.835,00

7.770,00

6.420,00

7.770,00

6.420,00

7.770,00

6.420,00

7.770,00

6.420,00

1.536,00

1.270,00

1.536,00

1.270,00

1.536,00

1.270,00

1.536,00

1.270,00

4.150,00

3.429,00

4.150,00

3.429,00

4.150,00

3.429,00

4.150,00

3.429,00

0,00

0,00

3.420,00

3.420,00

4.069,00

4.069,00

5.716,00

5.716,00

16.266,00

13.445,00

19.686,00

16.865,00

20.335,00

17.514,00

21.982,00

19.161,00

10.087,00

8.338,00

10.087,00

8.338,00

10.087,00

8.338,00

10.087,00

8.338,00

1.536,00

1.270,00

1.536,00

1.270,00

1.536,00

1.270,00

1.536,00

1.270,00

4.643,00

3.837,00

4.643,00

3.837,00

4.643,00

3.837,00

4.643,00

3.837,00

0,00

0,00

3.420,00

3.420,00

4.069,00

4.069,00

5.716,00

5.716,00

Nustatytasis dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo įkainio dydis yra:
Su PVM
FĮP(st)gr1= 7.770,00 Lt+1.536,00 Lt+4.150,00 Lt+3.420,00 Lt = 16.876,00 Lt
FĮP(st)gr2= 7.770,00 Lt+1.536,00 Lt+4.150,00 Lt+4.069,00 Lt= 17.525,00 Lt
FĮP(st)gr3= 7.770,00 Lt+1.536,00 Lt+4.150,00 Lt+5.716,00 Lt = 19.172,00 Lt
FĮP(pad)gr1= 10.087,00 Lt+1.536,00 Lt+4.643,00 Lt+3.420,00 Lt = 19.686,00 Lt
FĮP(pad)gr2= 10.087,00Lt+1.536,00 Lt+4.643,00 Lt+4.069,00 Lt = 20.335,00 Lt
FĮP(pad)gr3= 10.087,00Lt+1.536,00 Lt+4.643,00 Lt+5.716,00Lt = 21.982,00 Lt
Be PVM
FĮP(st)gr1= 6.420,00 Lt+1.270,00 Lt+3.429,00 Lt+3.420,00 Lt = 14.539,00 Lt
FĮP(st)gr2= 76.420,00 Lt+1.270,00 Lt+3.429,00 Lt +4.069,00 Lt= 15.188,00 Lt
FĮP(st)gr3= 6.420,00 Lt+1.270,00 Lt+3.429,00 Lt +5.716,00 Lt = 16.835,00 Lt
FĮP(pad)gr1= 8.338,00 Lt+1.270,00 Lt+3.837,00 Lt+3.420,00 Lt = 16.865,00 Lt
FĮP(pad)gr2= 8.338,00 Lt+1.270,00 Lt+3.837,00 Lt +4.069,00 Lt = 17.514,00 Lt
FĮP(pad)gr3= 8.338,00 Lt+1.270,00 Lt+3.837,00 Lt +5.716,00Lt = 19.161,00 Lt
IV. DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE PARODOSE FIKSUOTOJO ĮKAINIO
TAIKYMAS
Fiksuotųjų įkainių dydžiai ir nuostatos dėl fiksuotųjų įkainių taikymo privalo būti nustatyti
Projektų finansavimo sąlygų apraše ir projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Fiksuotojo
įkainio dydis nesikeičia viso projekto įgyvendinimo metu.
Rengiant projekto paraišką, planuojamas dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo
įkainio dydis nustatomas pagal fiksuotojo įkainio sudedamąsias dalis.
Mokėjimo prašymuose išlaidų, apmokamų taikant dalyvavimo tarptautinėse parodose
fiksuotąjį įkainį, suma nustatoma pagal fiksuotojo įkainio sudedamąsias dalis.
Detali dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo įkainio tvarka bus nustatyta VšĮ „Versli
Lietuva“ apraše.

6

