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SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ 

NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ 

ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

 Patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. A1-509 (Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo 

Nr. A1-345 nauja redakcija).

 Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje 

veikiančios organizacijos, – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, 

religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus 

viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), 

kurios ne mažiau nei 1 metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio 

socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ir savarankiško 

gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, jų savarankiškumo ir 

užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir 

vykdo veiklas, skirtas Kauno miesto savivaldybėje gyvenantiems, 

besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę (7 p.).



KONKURSO NUOSTATŲ PAKEITIMAI:

9. Prioritetas teikiamas projektams:

9.1. skirtiems neįgaliųjų, kuriems LR neįgaliųjų socialinės integracijos

įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis

arba 0–40 proc. darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų

poreikių lygis, poreikiams tenkinti (jie sudaro ne mažiau kaip 40 proc.

neįgaliųjų paslaugų gavėjų);

9.3. kai vieną projektą teikia kelios organizacijos, pasirašiusios jungtinės

veiklos (partnerystės) sutartį (toliau – jungtinės veiklos sutartis).

Jungtinės veiklos sutartis privalo atitikti LR civiliniame kodekse

nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. Partneriui

taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir projektą teikiančiai

organizacijai;

9.4. kai vykdant jų veiklas dalyvauja savanoriai;

9.5. kuriems įgyvendinti organizacija turi ne mažiau kaip 10

procentų lėšų iš kitų šaltinių.



KONKURSO NUOSTATŲ PAKEITIMAI:
10. Nuoseklus projekto veiklų įgyvendinimo planas (atskirai pagal kiekvieną planuojamą 
vykdyti veiklos sritį ir veiklą)

Eil. Nr.

Veiklos 

srities ir 
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pavadinimas

Planuojamas 
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laikotarpis 
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pabaiga)

Paslaugos 

periodiškumas

(kartai per 

savaitę, 

trukmė (val.)

Paslaugos 

gavėjų 

skaičius

Planuojamos projekto 
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1. Neįgaliųjų 

dienos 

užimtumas



KONKURSO NUOSTATŲ PAKEITIMAI:

• 561. Nustačius, kad organizacija skirtas valstybės ir (ar)

savivaldybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal paskirtį,

organizacija savivaldybės administracijai privalo jas grąžinti per

savivaldybės administracijos nustatytą laikotarpį. Negrąžintos

lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso

kodekso nustatyta tvarka. Organizacija praranda teisę teikti

paraiškas ir gauti finansavimą iš visų Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programų trejus metus

nuo teismo sprendimo, kuriuo iš organizacijos priteisiamos

neteisėtai panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo

dienos.



 Neįgaliųjų dienos užimtumas - periodinio pobūdžio veiklos ir teikiamos 

paslaugos (vienkartiniai renginiai, organizuojami toje pačioje ar kitoje 

savivaldybėje, galimi tik kaip vykdomų nuolatinio, periodinio pobūdžio 

veiklų (paslaugų) dalis ar rezultatas) ne rečiau kaip 2 k. / sav. ir ne 

trumpiau kaip 4 val. / d. , o dirbant su neįgaliais vaikais iki 14 m., – ne 

rečiau kaip 2 k. / sav.  ir ne trumpiau kaip 2 val. / d.), organizuojamos ne 

neįgalaus asmens  namuose, apimantis ne mažiau kaip 3 toliau 

nurodytas veiklas:

1. savitvarka, kasdienės veiklos įgūdžių palaikymas, atkūrimas, ugdymas;

2. mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei 

naudotis techninės pagalbos priemonėmis;

3. saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas;

4. mokymas pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes 

problemas, pagalba sprendžiant dėl negalios kylančias emocines problemas, 

tenkinant bendravimo poreikį savigalbos grupėse ir užsiėmimuose.



 Asmeninio asistento pagalba (ne rečiau kaip 2 k. / sav. ), kuri apima:
1. pagalbą neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, sveikatos priežiūros ir kt. 
įstaigose (palydint, pavežant, padedant spręsti kylančias problemas);
2. informacijos teikimą asmenims, turintiems klausos ir regėjimo negalią, 
prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų neįgalumo pobūdį;
3. pagalbą sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos, motyvacijos dirbti ir 
dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo, palaikymo darbo vietoje 
klausimus;
4. pagalbą sprendžiant buityje kylančias problemas (mokymo sveikai gyventi, 
apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje, savarankiškai spręsti kasdienes 
problemas) (tik asmenims, turintiems nustatytą sunkų ar vidutinį neįgalumo
lygį, arba 0–40 proc. darbingumo lygį, arba didelių ar vidutinių specialiųjų 
poreikių lygį);
 Neįgaliųjų užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose (ne rečiau 

kaip 2 k. / sav. );
 Meninių gebėjimų lavinimas (ne rečiau kaip 2 k. / sav. ) būreliuose, 

kolektyvuose, klubuose;
 Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams ne rečiau kaip 1 k. / mėn., jeigu 

planuojama vykdyti bent vieną veiklą pagal kitas veiklos sritis.



1 veikla: savitvarka, kasdienės 
veiklos įgūdžių palaikymas, 
atkūrimas, ugdymas

Masažo, kineziterapijos ir kitos 
medicininės paslaugos negalimos!
Skalbimo paslaugoms būtinas higienos 
pasas!

2 veikla: mokymas sveikai 
gyventi, apsitarnauti, orientuotis 

ir judėti aplinkoje bei naudotis 
techninės pagalbos priemonėmis

3 veikla: saviraiškos ir 
kūrybiškumo lavinimas

4 veikla: mokymas pažinti ir valdyti 
ligą ar negalią, savarankiškai spręsti 

kasdienes problemas, pagalba 
sprendžiant dėl negalios kylančias 

emocines problemas, tenkinant 
bendravimo poreikį savigalbos

grupėse ir užsiėmimuose 

Užimtumas apima 
ne mažiau kaip 3 iš 

šių veiklų:



1. Pagalbą neįgaliesiems lankantis 
užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, 
sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir 
kitose įstaigose (palydint, pavežant, 
padedant spręsti kylančias 
problemas)

2. Informacijos teikimą asmenims, 
turintiems klausos ir regėjimo 

negalią, prieinama forma ir 
technologijomis, kurios atitinka jų 

neįgalumo pobūdį 

3. Pagalbą sprendžiant įsidarbinimo, 
darbo paieškos, motyvacijos dirbti ir 
dalyvauti profesinėje reabilitacijoje 
didinimo, palaikymo darbo vietoje 
klausimus 

4. Pagalbą sprendžiant buityje 
kylančias problemas (mokymai) (tik 

asmenims, turintiems nustatytą 
sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, 
arba 0–40 proc. darbingumo lygį, 

arba didelių ar vidutinių specialiųjų 
poreikių lygį)

Asmeninio 
asistento 
pagalba 
apima:



1. Savigalbos ir šeimos 
paramos grupių veiklą

2. Mokant pasirūpinti 
neįgaliaisiais šeimoje, 

buityje, visuomeniniame 
gyvenime  

3. Pažinti ir valdyti 
neįgalaus asmens ligą ar 
negalią 

4. Sprendžiant kylančias 
emocines ir kitas 

problemas. 

Pagalba 
neįgaliųjų 

šeimos nariams 
apima:



23.2. projektą vykdančios organizacijos (ir partnerio) asmens, turinčio teisę 

veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą, kurioje nurodoma, kad:

• 23.2.1. organizacija nėra likviduojama; 

• 23.2.2. neturi neįvykdytų mokesčių ar socialinio draudimo įmokų 

mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

• 23.2.3. paraiškoje ir jos prieduose nepateikė klaidinamos informacijos; 

• 23.2.4. nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad organizacija pažeidė 

kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto; 

• 23.2.5. projekto išlaidos nedubliuoja išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės 

biudžeto programų, Europos Sąjungos, savivaldybių biudžetų ar kitų 

paramos lėšų;

• 23.2.6. projekto finansininkas turi arba buhalterio, arba auditoriaus, arba 

apskaitininko kvalifikaciją arba buhalterinę apskaitą tvarko buhalterines 

paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas 

savarankiškai teikiantis asmuo (partneriai šios informacijos neteikia).



23.3. projektą vykdančios organizacijos (ir partnerio) teisę

naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinančius

dokumentus ar jų kopijas;

23.4. pažymą, kurioje pateikiamas preliminarus

paslaugų gavėjų sąrašas, kuriame nurodomas paslaugų

gavėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė (miesto,

gatvės pavadinimas), neįgalumo lygis ar darbingumo lygis,

ar nustatytas specialiųjų poreikių lygis, ar neįgaliųjų šeimos

nariai;

23.5. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją

(jeigu planuojama jungtinė veikla);

Partneriui taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir projektą teikiančiai

organizacijai.



Lietuvos Respublikos civilinis 

kodeksas. 6 knyga. Prievolių teisė

6.969 straipsnis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties samprata

• 1. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų

(partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti

bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai

veiklai.

• 2. NETEKO GALIOS:
2012 06 19 įstatymu Nr. XI-2074 (nuo 2012 09 01) (Žin., 2012, Nr. 78-4015)

• 3. Jeigu jungtinės veiklos tikslas nėra susijęs su pelno siekimu, jungtinės

veiklos sutartis vadinama asociacijos sutartimi.

• 4. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti rašytinė, o įstatymo

numatytais atvejais – notarinės formos. Jeigu sutarties formos reikalavimų

nesilaikoma, sutartis tampa negaliojanti.



23.7. projektą vykdančios organizacijos

visuotinio dalininkų, narių susirinkimo

protokolo ar jo išrašo dėl organizacijos

vadovo išrinkimo (skyrimo) bei

organizacijos praėjusių kalendorinių metų

veiklos ataskaitų patvirtinimo kopijas.



PARAIŠKŲ TEIKIMAS

25. Organizacija teikia savivaldybės administracijai projekto

paraišką kitais metais finansuoti iki einamųjų metų spalio 17 d.

šia tvarka:

• 25.1. organizacija pagal paslaugų teikimo vietą pateikia

vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą, antspauduotą

paraiškos formą ir priedus) originalą. Dokumentų kopijos

privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių,

patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d.

įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių

patvirtinimo“, reikalavimų;

• 25.2. kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje

pateikiama elektroninės projekto paraiškos kartu su

pridedamais dokumentais versija. Ant elektroninės laikmenos

turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas;



13.3. skirtos įrangai, priemonėms, prekėms ir reikmenims įsigyti, išskiriant

trumpalaikį ir ilgalaikį turtą. Trumpalaikis materialusis turtas – turtas,

naudingai eksploatuojamas ne ilgiau negu vienerius metus arba kurio

įsigijimo vertė yra mažesnė už Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.

birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto

vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir

maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo

patvirtinimo“ nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Ilgalaikiam turtui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės

mokesčio įstatyme, ir kaip jo vertės nustatymas reglamentuojamas Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl

minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto

nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių

normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti,

organizacija privalo turėti ne mažesnį kaip 50 procentų finansavimą iš

kitų šaltinių;



ILGALAIKIO TURTO VERTĖ

• Nustatyti viešojo sektoriaus subjektams minimalią ilgalaikio 

materialiojo turto vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą) –

500 (penki šimtai) eurų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, 

kilnojamąsias kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto 

priemones, šaunamuosius ginklus (išskyrus vienkartinio 

naudojimo), priskiriamus prie ilgalaikio materialiojo turto 

neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą). 



13.4. skirtos projektą administruojančių darbuotojų, vykdytojų

ir dalyvių transporto išlaidoms (degalams, eksploatacijai,

draudimui, remontui, transporto priemonių nuomai, transporto

bilietams (išskyrus taksi) apmokėti;

13.5. skirtos projektą administruojančių darbuotojų, vykdytojų

ir dalyvių telekomunikacijos (ryšių, interneto), pašto išlaidoms

apmokėti;

13.6. skirtos patalpų, būtinų projekto administravimo reikmėms,

projekto veiklai vykdyti, eksploatavimo išlaidoms (patalpų

nuomos, šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų šalinimo,

kitoms patalpų, aplinkos priežiūros išlaidoms) apmokėti. Patalpų

eksploatavimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc.

projekto vykdymo išlaidų;

13.12. banko ar kitų mokėjimo arba kredito įstaigų mokesčiams 

apmokėti. 



13.8. skirtos patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, paprastojo

remonto darbams apmokėti. Paprastojo remonto darbams organizacija

privalo turėti ne mažesnį kaip 30 procentų finansavimą iš kitų

šaltinių. Jeigu organizacija planuoja šias išlaidas, suremontuotas

patalpas ji turi naudoti ne trumpiau kaip 3 metus projektui

pasibaigus. Priešingu atveju organizacija turi grąžinti lėšas,

panaudotas patalpų remontui, arba jų dalį, kuri apskaičiuojama

proporcingai įvertinus įsipareigojimų nevykdymo laikotarpį.

Dokumentai, įrodantys organizacijos teisę naudoti suremontuotas

patalpas ne trumpiau kaip 3 metus projektui pasibaigus, turi būti

pateikti kartu su patikslintu projektu per 15 kalendorinių dienų

nuo informacijos apie skirtą finansavimą gavimo dienos. Priešingu

atveju nurodytos išlaidos nefinansuojamos;

13.9. skirtos projekto dalyviams maitinti (jeigu planuojamų veiklų

trukmė ne trumpesnė kaip 4 val.);



16. Projekto administravimo išlaidoms gali būti planuojama ne daugiau kaip

20 procentų projektui planuojamų lėšų.

17. Šių Nuostatų 13.2 ir 15.1 papunkčiuose nurodytų asmenų darbo

užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, įmokų į Garantinį fondą išlaidos

bei Nuostatų 15.5 papunktyje nurodytos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip

80 procentų projektui planuojamų lėšų.

18. Projekto dalyvių maitinimo, kelionės į projekto vykdymo vietą ir grįžimo

atgal išlaidos negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.

gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių

kompensacijų dydžių nustatymo“ nustatytų dydžių.
(1.1.1.1. kompensuojama vienos paros maitinimo išlaidų suma neviršija 20 procentų

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimalaus gyvenimo lygio).

19. Visos projektui įgyvendinti reikalingos prekės, darbai ir paslaugos privalo

būti perkamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.



11. Detali projekto išlaidų sąmata ir pagrindimas  

Eil. 

Nr. 
Išlaidų rūšis ir skaičiavimai 

Prašoma 

suma 

(eurais)  

Išlaidų pagrindimas 

(pagrįsti ir nurodyti, kokiai 

veiklai planuojamos išlaidos) 

I. Administravimo išlaidos (ne daugiau nei 20 procentų projektui skirtų lėšų) 

1. Darbo užmokestis projekto vadovui ir 

finansininkui (nurodyti pavardes, darbo 

trukmę, darbo užmokesčio dydį) 

 (Nurodyti projekte dirbančių 

asmenų išsilavinimą, 

kvalifikaciją, pareigas ir 

atliekamas funkcijas) 

2. Įmokos socialiniam draudimui, 

Garantiniam fondui (nurodyti vienoje 

eilutėje) 

  

3. Buhalterinių paslaugų išlaidos   

4. Iš viso:   

II. Projekto vykdymo išlaidos 

5. Darbo užmokestis projekto vykdytojams 

(nurodyti pareigas, pavardes, darbo 

trukmę, darbo užmokesčio dydį) 

 (Nurodyti projekte dirbančių 

asmenų išsilavinimą, 

kvalifikaciją, pareigas ir 

atliekamas funkcijas) 

6. Įmokos socialiniam draudimui, 

Garantiniam fondui (nurodyti vienoje 

eilutėje) 

  

7. Apmokėjimas pagal autorines ir atlygintinų 

paslaugų sutartis 

  

 



LĖŠŲ NAUDOJIMAS



LĖŠŲ NAUDOJIMAS



LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 Rekomenduojama, kad sutartys būtų terminuotos

(projekto įgyvendinimo laikotarpiui)

Taip yra išvengiama išeitinių pašalpų mokėjimo už išdirbtus 

metus, kadangi tokios lėšos projekte negalimos

 ! Projekte ir darbo sutartyje numatytas darbo 

užmokesčio koeficientas turi atitikti turimą 

projekto vykdytojo išsilavinimą



NE

• 20.1. nėra susijusios su remiama veikla;

• 20.18. licencijuotų asmens sveikatos priežiūros

paslaugų (masažų, kineziterapijos ir kt.) išlaidos;

• 20.19. projekte dirbančių darbuotojų atvykimo į

projekto vykdymo vietą ir grįžimo atgal transporto išlaidos.



KONTAKTAI

 Alma Pauraitė, Socialinių paslaugų skyriaus vyr. 
specialistė, alma.pauraite@kaunas.lt, 20 70 65;

 Danė Dobilienė, Apskaitos skyriaus Socialinių 
reikalų apskaitos poskyrio vedėja, 
dane.dobiliene@kaunas.lt, 42 41 65

mailto:alma.pauraite@kaunas.lt
mailto:dane.dobiliene@kaunas.lt


DĖMESIO

Pakeista paraiškos forma!
Prašom pildyti naują paraiškos formą.


