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B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma kiekvienai veiksmo rūšiai) 

Ar vadovaujančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms supaprastintai 

apmokamoms išlaidoms padengti? 

Jei taip, nurodyti tą išorės bendrovę: Taip / Ne – Išorės bendrovės pavadinimas 

1. Veiksmo rūšies aprašymas, 

įskaitant įgyvendinimo 

tvarkaraštį1 

Socialinio darbuotojo ir psichologo (psichoterapeuto) 

darbo užmokesčio fiksuotieji vieneto įkainiai bus taikomi 

įgyvendinant 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė 

Lietuva“ 4.8 uždavinio „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 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“ priemonės 

„Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas 

specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir 

jauniems žmonėms“ (toliau – 1 Priemonė) veiklą, skirtą 

užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie 

bendruomeninių paslaugų skatinant vaikų globą ir 

įvaikinimą. 

Taip pat socialinio darbuotojo, psichologo 

(psichoterapeuto) ir individualios priežiūros personalo  

(užimtumo specialisto) darbo užmokesčio fiksuotieji 

vieneto įkainiai bus taikomi įgyvendinant 2021–2027 m. 

Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto 

„Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.8 uždavinio „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 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“ 

priemonės „Plėtoti socialinės integracijos priemones 

labiausiai pažeidžiamoms grupėms“ (toliau – 2 Priemonė) 

veiklą – nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomų asmenų 

psichosocialinė reabilitacija ir reintegracija, t. y. 

psichologo (psichoterapeuto), socialinio darbuotojo ir 

 
1 Numatoma veiksmų atrankos pradžios data ir numatoma jų užbaigimo galutinė data (nuoroda – 63 straipsnio 5 dalis). 
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individualios priežiūros personalo (užimtumo specialisto) 

darbo užmokesčio fiksuotieji vieneto įkainiai bus taikomi 

teikiant reintegracijos paslaugas nuo psichoaktyvių 

medžiagų priklausomiems asmenims, taip pat psichologo 

(psichoterapeuto), socialinio darbuotojo ir individualios 

priežiūros personalo (užimtumo specialisto) darbo 

užmokesčio fiksuotieji vieneto įkainiai bus taikomi 

teikiant konsultavimo paslaugas / psichologinę pagalbą 

nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomų asmenų šeimos 

nariams tuo metu, kai nuo psichoaktyvių medžiagų 

priklausomam asmeniui bus teikiamos reabilitacijos ir (ar) 

reintegracijos paslaugos. 

 

Fiksuotieji vieneto įkainiai bus taikomi kompensuojant 

psichologo (psichoterapeuto) / socialinio darbuotojo / 

individualios priežiūros personalo2 (užimtumo specialisto) 

darbo užmokesčio išlaidas.  

 

Numatoma šio veiksmo išlaidų apmokėjimo pradžios ir 

užbaigimo galutinė data – 2022–20293 m. 

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)  

4.8. 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 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 atlyginamos4 

Psichologo (psichoterapeuto) / socialinio darbuotojo / 

individualios priežiūros personalo (užimtumo specialisto) 

projekto veiklose dirbtos valandos 

4. Rodiklio, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos, 

matavimo vienetas 

Psichologo (psichoterapeuto) / socialinio darbuotojo / 

individualios priežiūros personalo (užimtumo specialisto) 

projekto veiklose dirbtų valandų skaičius (val.) 

5. Fiksuotasis vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Fiksuotasis vieneto įkainis 

 
2 Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybės ir atliekamų funkcijų sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Nr. A1-487 „Dėl socialinių paslaugų srities 

darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų sąrašo patvirtinimo“. Šaltinis: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/36005a60531c11e485f39f55fd139d01/gAJJLFTJfE. Keičiantis šiame teisės akte 

nurodytų pareigybių pavadinimams, lieka galioti tyrime nurodytas pareigybės pavadinimas.  
3 Tinkamas finansavimo laikotarpis. 
4 Veiksmų, apimančių kelis supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdus, skirtingus projektus ar vienas po kito einančius    

veiksmo etapus, atveju reikia užpildyti 3–11 laukelius kiekvienam rodikliui, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/36005a60531c11e485f39f55fd139d01/gAJJLFTJfE
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/36005a60531c11e485f39f55fd139d01/gAJJLFTJfE
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6. Supaprastinto išlaidų 

apmokėjimo suma už matavimo 

vienetą arba procentinis dydis 

(fiksuotųjų normų atveju) 

FĮ1 – 19,22 Eur psichologo (psichoterapeuto) vienos 

valandos darbo užmokesčio išlaidų fiksuotasis vieneto 

įkainis. 

FĮ2 – 14,10 Eur socialinio darbuotojo vienos valandos 

darbo užmokesčio išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis. 

FI3 – 10,94 Eur individualios priežiūros personalo 

(užimtumo specialisto) vienos valandos darbo užmokesčio 

išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis. 

 

Pagal nustatytus fiksuotuosius vieneto įkainius apmokama 

suma už ataskaitinį laikotarpį apskaičiuojama psichologo 

(psichoterapeuto) / socialinio darbuotojo / individualios 

priežiūros personalo (užimtumo specialisto) faktiškai 

dirbtų valandų skaičių (val.) padauginus iš nustatyto 

fiksuotojo vieneto įkainio, kai dirbama pagal darbo 

sutartis. Faktiškai dirbtu laiku taip pat laikomas ir 

apmokamas darbuotojų ligos laikas, už kurį pašalpą moka 

darbdavys, bei papildomas poilsio laikas, suteikiamas 

teisės aktuose nustatyta tvarka. Į fiksuotąjį vieneto įkainį 

jau įskaičiuotos darbuotojų kasmetinių atostogų išlaidos, 

todėl pagal nustatytus fiksuotuosius vieneto įkainius yra 

deklaruojamas tik faktiškai dirbtas laikas. 

Psichologo (psichoterapeuto) darbo užmokesčio 

fiksuotasis vieneto įkainis taip pat taikomas fiziniams 

asmenims, teikiantiems paslaugas pagal paslaugų, 

įskaitant autorines, sutartis. Apmokama suma už 

ataskaitinį laikotarpį apskaičiuojama psichologo 

(psichoterapeuto) suteiktų paslaugų valandų skaičių 

padauginus iš nustatyto fiksuotojo vieneto įkainio. 

7. Išlaidų kategorijos, kurioms 

taikomas vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Psichologo (psichoterapeuto) / socialinio darbuotojo / 

individualios priežiūros personalo (užimtumo specialisto) 

darbo užmokesčio išlaidos  

8. Ar šios išlaidų kategorijos 

apima visas veiksmo tinkamas 

finansuoti išlaidas? (T/ N)) 

N 

Įgyvendinant 1 Priemonės veiklą, pagal veiksmą tinkamos 

finansuoti ir kitos išlaidos5, kurios bus apmokamos taikant 

40 proc. fiksuotąją normą. 

Įgyvendinant 2 Priemonės veiklą, pagal veiksmą bus 

tinkamos finansuoti kitos tiesioginės išlaidos, neįtrauktos 

į fiksuotuosius vieneto įkainius, ir netiesioginės išlaidos.  

9. Koregavimo (-ų) metodas6  

Fiksuotieji vieneto įkainiai atnaujinami kiekvienais metais 

vieną kartą per metus iki II ketv. pabaigos, atsižvelgiant į 

Lietuvos statistikos departamento pateiktą (viešą) 

 
5 Reglamento 56 str. 1 dalis. Šaltinis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060 
6 Jei taikytina, nurodykite koregavimo dažnumą ir laiką ir pateikite aiškią nuorodą į konkretų rodiklį (įskaitant saitą į 

interneto svetainę, kurioje šis rodiklis paskelbtas, jei taikytina). 
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informaciją apie bendrą šalies mėnesinio darbo 

užmokesčio (bruto) indeksą7, lyginant su ankstesniais 

metais. Taip pat atnaujinant fiksuotuosius vieneto įkainius 

yra įvertinami darbdavio mokesčius reglamentuojančių 

teisės aktų pasikeitimai.  

 

Pagal aukščiau numatytas sąlygas perskaičiuoti fiksuotieji 

vieneto įkainiai įsigalios nuo atnaujintų dydžių 

paskelbimo dienos ir galės būti taikomi fiksuotųjų vieneto 

įkainių rezultatams, pasiektiems po atnaujintų fiksuotųjų 

vieneto įkainių įsigaliojimo dienos. 

10. Vienetų pasiekimo 

tikrinimas 

– Aprašykite, kokiu (-iais) 

dokumentu (-ais) / sistema bus 

remiamasi tikrinant, ar pateikti 

vienetai pasiekti 

– Aprašykite, kas bus tikrinama 

valdymo patikrinimų metu ir 

kas juos atliks 

– Aprašykite, kokia bus 

atitinkamų duomenų / 

dokumentų rinkimo ir 

saugojimo tvarka  

Siekiant gauti iš Europos Komisijos apmokėjimą pagal 

fiksuotuosius vieneto įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių 

kiekybinio rezultato pasiekimui pagrįsti bus kaupiami 

projekto vykdytojų teikiami pagrindžiantys dokumentai: 

1. kai psichologas (psichoterapeutas) / socialinis 

darbuotojas / individualios priežiūros personalas 

(užimtumo specialistas) dirba pagal darbo sutartis: 

- darbo sutartis; 

- darbo laiko apskaitos žiniaraštis; 

2. kai psichologas (psichoterapeutas) teikia paslaugas 

pagal paslaugų, įskaitant autorines, sutartis: 

- paslaugų arba autorinė sutartis; 

- sąskaita faktūra arba suteiktų paslaugų priėmimo-

perdavimo aktas, kuriuose būtų nurodytas suteiktų 

paslaugų valandų skaičius. 

 

Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymais8 

administruojančiai institucijai teiks fiksuotųjų vieneto 

įkainių rezultatą pagrindžiančius dokumentus, kurie 

kaupiami ir saugomi administruojančios institucijos 

informacinėje sistemoje. Administruojanti institucija 

tikrins, ar pasiektas fiksuotojo vieneto įkainio rezultatas. 

Projektų patikrų bei dokumentų rinkimo ir saugojimo 

tvarka vykdoma, laikantis nacionaliniuose teisės aktuose9, 

reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą, 

nustatytų reikalavimų. 

 

7 Naudojami naujausi oficialūs statistiniai duomenys: Gyventojai ir socialinė statistika, Darbo užmokestis ir darbo 

sąnaudos, Darbo užmokestis, Darbo užmokestis indeksas (mėnesinis), Ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red., sekcijų 

lygiu) (TOTAL iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis), Apskritys (Lietuvos Respublika), Tipas (Bruto), Lyginimas 

(palyginta su ankstesniais metais), Laikotarpis (2019, 2020, 2021). Šaltinis: https://www.stat.gov.lt/  

8 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021-2027 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano "Naujos kartos 

Lietuva" įgyvendinimo“ teikiama veiklos ataskaita, kurios viena iš dalių yra mokėjimo prašymas. Šaltinis: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad 
9 Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad 5 

https://www.stat.gov.lt/
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11. Galimos žalingos paskatos, 

švelninimo priemonės10 ir 

apskaičiuotasis rizikos lygis 

(didelė / vidutinė / maža) 

1. Kyla rizika, kad pasikeitus ekonominėms sąlygoms, 

sparčiai didėjant infliacijai, nustatyti fiksuotųjų vieneto 

įkainių dydžiai gali būti nepakankami.  

Rizikos lygis 

Maža 

Galimi sprendimo būdai 

Fiksuotųjų vieneto įkainių dydžiai kiekvienais metais turi 

būti perskaičiuojami, atsižvelgiant į šios metodikos B 

dalies 9 p. numatytas perskaičiavimo sąlygas. 

12. Visa suma (nacionalinė ir 

ES), kurią tikimasi, Komisija 

šiuo pagrindu atlygins 

15 675 920 Eur (nacionalinė ir ES), iš kurių: 

2 573 026 Eur Sostinės regione; 

13 102 894 Eur Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. 

 

 
10 Ar yra kokių nors galimų neigiamų pasekmių remiamų veiksmų kokybei ir, jei taip, kokių priemonių (pvz., kokybės 

užtikrinimo) bus imtasi šiai rizikai kompensuoti? 


