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Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašas
B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma kiekvienai veiksmo rūšiai, nurodant veiksmo rūšies
pavadinimą ir jei taikoma intervencijų kategorijos kodą)
Ar vadovaujančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms supaprastintai
apmokamoms išlaidoms padengti?
Jei taip, nurodyti tą išorės bendrovę:

1. Veiksmo rūšies aprašymas,
įskaitant įgyvendinimo
tvarkaraštį

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)

1

2

Taip / Ne – Išorės bendrovės pavadinimas
Finansuojamą veiksmą sudaro kelios veiklos: integralios
pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose teikimas
vaikams su negalia (įtraukiant ir vaikų ugdymą),
neįgaliems darbingo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus
asmenims; konsultavimo paslaugų (pagalbos prižiūrint
patiems) teikimas šeimos nariams, prižiūrintiems vaikus
su negalia, neįgalius darbingo amžiaus asmenis ar senyvo
amžiaus asmenis; mobiliųjų komandų1 darbuotojų
mokymas / kvalifikacijos kėlimas; psichologo
konsultacijos paslaugų gavėjams ir šeimos nariams;
mobiliųjų komandų darbuotojų aprūpinimas įranga,
įrenginiais, transporto priemonėmis.
Tačiau fiksuotasis vieneto įkainis neapima visų aukščiau
išvardintų veiklų, o yra nustatomas tik integralios
pagalbos (slaugos ir globos) paslaugų teikimui, kurias
apima slaugos ir reabilitacijos specialistų darbo
užmokesčio išlaidos, išlaidos slaugos priemonėms,
skirtoms integraliai pagalbai teikti, mobilios komandos
kelionės pas tikslinės grupės asmenį išlaidos, mobilios
komandos darbuotojų mokymo išlaidos. Į fiksuotojo
vieneto įkainį nėra įtrauktos socialinių darbuotojų,
teikiančių globos paslaugas, darbo užmokesčio išlaidos.
Numatoma šio veiksmo išlaidų apmokėjimo pradžios ir
užbaigimo galutinė data – 2021–20292 m.
4.8 uždavinys. Suteikti daugiau vienodų galimybių už
prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias
paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos
galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą,
įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės

2012 m. liepos 20 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-353 buvo patvirtinta Integralios
pagalbos plėtros programa, kurios 9 p. apibrėžta mobilios komandos sudėtis: „9. Mobiliose komandose kartu
dirba universalūs socialinių darbuotojų padėjėjai / slaugytojų padėjėjai, kurie gali teikti ir socialinę globą, ir
slaugą pagal kompetenciją, socialiniai darbuotojai, slaugytojai, esant poreikiui, kineziterapeutai ir kt.“
Tinkamas finansavimo laikotarpis.
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apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta
galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio
skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms
grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės
priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir
neįgaliesiems rezultatyvumą ir tvarumą.
3. Rodiklis, kurį pasiekus
išlaidos yra atlyginamos

Projekto dalyviui3 suteiktos dienos4 integralios (slaugos
ir globos) paslaugos namuose

4. Rodiklio, kurį pasiekus
išlaidos yra atlyginamos,
matavimo vienetas

Asmenų, kuriems per dieną buvo suteiktos integralios
(slaugos ir globos) paslaugos namuose, skaičius

5. Fiksuotasis vieneto įkainis,
fiksuotoji suma arba fiksuotoji
norma

Fiksuotasis vieneto įkainis

6. Supaprastinto išlaidų
apmokėjimo suma už matavimo
vienetą arba procentinis dydis
(fiksuotųjų normų atveju)

19,53 Eur/d./asm.
FĮ1 – ši suma skirta vienam dalyviui gavus slaugos
(įskaitant reabilitaciją) pagalbos namuose paslaugas per
dieną, kai paslaugas teikia Lietuvos, išskyrus Vilniaus
miesto, įstaigos.
30,57 Eur/d./asm.
FĮ2 – ši suma skirta vienam dalyviui gavus slaugos
(įskaitant reabilitaciją) pagalbos namuose paslaugas per
dieną, kai paslaugas teikia Vilniaus miesto įstaigos.
Fiksuotąjį vieneto įkainį (FĮ1) sudaro komponentai:

7. Išlaidų kategorijos, kurioms
taikomas vieneto įkainis,
fiksuotoji suma arba fiksuotoji
norma

P1 – vidutinės specialisto (pareigybė – Slaugytojas,
reabilitacijos specialistas) darbo užmokesčio išlaidos
(įskaitant
išlaidas
darbdavio-darbuotojo
įsipareigojimams) tenkančios vienam dalyviui per dieną;
P2 – vidutinės specialisto (pareigybė – Slaugytojo
padėjėjas) darbo užmokesčio išlaidos (įskaitant išlaidas
darbdavio-darbuotojo įsipareigojimams) tenkančios
vienam dalyviui per dieną;
P3 – slaugos priemonių, skirtų integraliai pagalbai teikti,
ir mobilios komandos kelionės išlaidos vienam dalyviui
per dieną;

3

4

Tikslinių grupių asmenys: vaikai su negalia, darbingo amžiaus neįgalūs asmenys, senyvo amžiaus asmenys ir jų
šeimos nariai, prižiūrintys neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis.
Nustatomas dienos įkainis rodikliui, kai paslauga teikiama projekto dalyviui bent vieną kartą per dieną, tačiau
gali būti atvejų, kai paslauga suteikiama kelis kartus per dieną, atsižvelgiant į projekto dalyvio individualius
poreikius.
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P4 – kitos išlaidos (personalo mokymų ir papildomas
darbdavio SODRA mokestis) tenkančios vienam dalyviui
per dieną.
Fiksuotąjį vieneto įkainį (FĮ2) sudaro komponentai:
P5 – vidutinės socialinių paslaugų centro teikiamų
slaugos (įskaitant reabilitaciją) paslaugų išlaidos (darbo
užmokestis, mokymų paslaugos) vienam dalyviui per
dieną;
P3 – slaugos priemonių, skirtų integraliai pagalbai teikti,
ir mobilios komandos kelionės išlaidos vienam dalyviui
per dieną.
Ne. Planuojama, kad tinkamos finansuoti veiksmo
išlaidos taip pat apims:
Netiesiogines
išlaidas,
skirtas
projektų
administravimui;
- Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, reikalingo
integralios pagalbos paslaugų teikimui tikslinės
grupės asmenims, įsigijimo išlaidas;
- Psichologo konsultacijas paslaugų gavėjams ir
šeimos nariams;
- Neįgalių vaikų ugdymo jų namuose išlaidas.
Fiksuotieji vieneto įkainiai atnaujinami kasmet, vieną
kartą per metus iki II ketv. pabaigos, atsižvelgiant į
Lietuvos statistikos departamento pateiktą (viešą)
informaciją ir įvertinus aktualių teisės aktų pasikeitimus,
perskaičiuojant dydžius pagal žemiau išvardintas
sąlygas:
P1, P2 – darbo užmokesčio fiksuotųjų vieneto įkainių
komponentai bus atnaujinami, jei pasikeis aktualūs teisės
aktai (BA įstatymas5, DU įstatymas6), kuriais remiantis
buvo apskaičiuoti darbo užmokesčio fiksuotųjų vieneto
įkainių komponentai. Taip pat darbo užmokesčio
fiksuotojo vieneto įkainių komponentai yra atnaujinami
pasikeitus darbdavio mokesčius reglamentuojantiems
teisės aktams.
P3 – slaugos priemonių, skirtų integraliai pagalbai teikti,
ir mobiliųjų komandų darbuotojų kelionės išlaidų
fiksuotojų vieneto įkainių komponentas indeksuojamas
-

8. Ar šios išlaidų kategorijos
apima visas veiksmo tinkamas
finansuoti išlaidas? (T/N)

9. Koregavimo (-ų) metodas

5

6

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir
savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2020
metais, įstatymas, 2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2608.
2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymas Nr. XIII-198.
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atsižvelgiant į bendrą infliacijos lygį, naudojant Lietuvos
statistikos departamento nurodytus vartotojų kainų
pokyčius, apskaičiuotus pagal suderintą vartotojų kainų
indeksą (palyginti su praėjusių metų atitinkamu
laikotarpiu)7.
P4 – kitų išlaidų fiksuotojo vieneto įkainio komponentas,
į kurį įeina personalo mokymų ir papildomas darbdavio
SODRA mokestis, bus atnaujinamas indeksuojant
mokymų išlaidų dalį į atitinkamų metų kainų lygį,
remiantis Lietuvos statistikos departamento nurodytu
vartotojų kainų indeksu, lyginant su ankstesniais metais,
o papildomų darbdavio SODRA mokesčio išlaidų dalį –
naudojant Lietuvos statistikos departamento bendrą
šalies mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) indeksą
viešajame sektoriuje (ekonominės veiklos rūšis
Q86_TO_Q88, Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis
darbas) lyginant su ankstesniais metais.
P5 – vidutinių socialinių paslaugų centro projektų išlaidų
fiksuotojo vieneto įkainio komponentas, kurį sudaro
darbo užmokesčio ir paslaugų išlaidos bus atnaujinamas
remiantis Lietuvos statistikos departamento pateikiamais
duomenimis:
- darbo užmokesčio išlaidų dydis – naudojant
Lietuvos statistikos departamento bendrą šalies
mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) indeksą
viešajame sektoriuje (ekonominės veiklos rūšis
Q86_TO_Q88, Žmonių sveikatos priežiūra ir
socialinis darbas)8 lyginant su ankstesniais
metais;
- paslaugų išlaidų dydis – naudojant Lietuvos
statistikos departamento nurodytus vartotojų
kainų pokyčius, apskaičiuotus pagal suderintą
vartotojų kainų indeksą (palyginti su praėjusių
metų atitinkamu laikotarpiu)9.
Pagal aukščiau numatytas sąlygas perskaičiuoti
fiksuotieji vieneto įkainiai įsigalios nuo atnaujintų dydžių
paskelbimo dienos ir galės būti taikomi įgyvendinamuose
projektuose išlaidoms, patirtoms nuo atnaujintų
fiksuotųjų vieneto įkainių įsigaliojimo dienos, jei tokia
sąlyga bus numatyta projektų finansavimo sąlygų
aprašuose.
7
8
9

https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=e1bb98e1-85af-4050-86d2-e7ceadc74371
https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=8846a99f-8057-490d-b1ea-b0184dbef1bf
https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=c2b66a83-43c0-4eca-b9d6-9057b40bcc04
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Siekiant gauti iš Europos Komisijos apmokėjimą pagal
fiksuotuosius vieneto įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių
kiekybinio rezultato pasiekimui pagrįsti bus kaupiami
projekto vykdytojų teikiami slaugos (įskaitant
reabilitaciją) pagalbos namuose paslaugos suteikimą
(gavimą) pagrindžiantys dokumentai:
1. tikslinės grupės asmenų sąrašas su jų parašais, iš kurio
10. Vienetų pasiekimo tikrinimas
galima būtų identifikuoti tikslinės grupės asmenis ir
– Aprašykite, kokiu (-iais)
suteiktų paslaugų kiekį (dienų skaičių).
dokumentu (-ais) / sistema bus
2. Savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus
remiamasi tikrinant, ar pateikti
sprendimas arba (esant techninėms galimybėms)
vienetai pasiekti
duomenys iš Socialinės paramos šeimai informacinės
– Aprašykite, kas bus tikrinama
valdymo patikrinimų metu ir kas sistemos SPIS dėl integralios pagalbos (dienos socialinės
globos) paslaugų asmens namuose skyrimo.
juos atliks
Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymais
– Aprašykite, kokia bus
administruojančiai institucijai teiks fiksuotojo vieneto
atitinkamų duomenų /
dokumentų rinkimo ir saugojimo įkainio rezultatą pagrindžiančius dokumentus, kurie
kaupiami ir saugomi informacinėje sistemoje.
tvarka
Administruojanti institucija tikrins, ar pasiektas
fiksuotojo vieneto įkainio rezultatas.
Projektų patikrų ir dokumentų saugojimo tvarka
vykdoma, laikantis nacionaliniuose teisės aktuose10,
reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą,
nustatytų reikalavimų.

11. Galimos žalingos paskatos,
švelninimo priemonės ir
apskaičiuotasis rizikos lygis
(didelė / vidutinė / maža)

1. Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių
slaugytojo ir jo padėjėjo ar reabilitacijos specialisto darbo
užmokesčio apmokėjimą, pasikeitimai.
Rizikos lygis:
Žemas
Galimi sprendimo būdai:
Atnaujinti/ papildyti metodiką, indeksuojant
apskaičiuotus dydžius.

12. Visa suma (nacionalinė ir
ES), kurią, tikimasi, Komisija
šiuo pagrindu atlygins

10

43 940 212 eurų (nacionalinė ir ES)

Metodikos rengimo metu galioja Laikinosios tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m. liepos 7 d. Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-240 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų
projektų
įgyvendinimo
laikinosios
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“.
Šaltinis:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/6b8cc300deeb11eb9f09e7df20500045

