Projektas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL PRITARIMO PROJEKTO „VAIKŲ GEROVöS IR SAUGUMO DIDINIMAS,
PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBöJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBöS DIDINIMAS BEI
PRIEINAMUMO PLöTRA“ ĮGYVENDINIMUI
2020 m. kovo 26 d. Nr. TPakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. A1381 ,,D÷l 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
,,Socialin÷s įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemon÷s Nr. 08.4.1-ESFA-V-405
,,Institucin÷s globos pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, Pakruojo
rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Pritarti projekto „Vaikų gerov÷s ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, glob÷jams
(rūpintojams) kokyb÷s didinimas bei prieinamumo pl÷tra“ (toliau – projektas) įgyvendinimui.
2. Įgalioti projekto partnerius – Pakruojo rajono savivaldyb÷s administraciją (biudžetin÷
įstaiga, kodas 288733050) ir Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centrą (biudžetin÷ įstaiga,
kodas 300065990) – vykdyti visus sutartinius įsipareigojimus.
3. Skirti projekto veiklų išlaidoms padengti Pakruojo rajono savivaldyb÷s biudžeto l÷šų,
jei iki projekto įgyvendinimo pabaigos trūks projekte numatytų Europos socialinio fondo l÷šų.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo numatyta tvarka.

Savivaldyb÷s meras

Saulius Margis

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DöL
PRITARIMO PROJEKTO ‚VAIKŲ GEROVöS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ
ŠEIMAI, GLOBöJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBöS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO
PLöTRA“ ĮGYVENDINIMUI“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo 24 d.
Pakruojis
1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos
įgyvendindama projektą „Vaikų gerov÷s ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, glob÷jams
(rūpintojams) kokyb÷s didinimas bei prieinamumo pl÷tra“ (toliau – projektas) 2018 m. spalio 30 d.
pasiraš÷ sutartį su Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracija ir Pakruojo nestacionarių socialinių
paslaugų centru d÷l Globos centrų veiklos vykdymo. Visos l÷šos - 151,299 tūkst. eurų buvo skirtos iš
Europos socialinio fondo. Sutartis pasirašyta 36 m÷nesiams. Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos
sprendimu įsteigtame Globos centre dirba 3 specialistai (2 socialiniai darbuotojai ir 1 psichologas), visos
priemon÷s, numatytos projekte, įsigytos. Panaudota suma 67,809 tūkst. eurų. Likusi suma 83,490 tūkst.
eurų skirta darbo užmokesčiui iki projekto pabaigos. 2020 m. kovo 18 d. Vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyba pateik÷ papildomą susitarimą prie sutarties, kurioje numatytas projekto papildomas
finansavimas 58,32 tūkst. eurų ir sutarties pratęsimas iki 2022 metų gruodžio 31 d. Papildomai prašoma
Pakruojo rajono savivaldyb÷s įsipareigoti skirti Pakruojo rajono savivaldyb÷s biudžeto l÷šų, jei iki
Projekto įgyvendinimo pabaigos trūks projekte numatytų Europos socialinio fondo l÷šų. Pakruojo
rajono savivaldyb÷s 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane šio projekto įgyvendinimas yra
numatytas, tačiau manytina, kad yra reikalingas atskiras Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos
sprendimas šiam projektui su pratęsimais vykdyti.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir reng÷jai.
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Socialin÷s rūpybos skyrius
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymas
Nr. A1-381 ,,D÷l 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto ,,Socialin÷s įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemon÷s Nr. 08.4.1ESFA-V-405 ,,Institucin÷s globos pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų
laukiama.
Bus pritarta projektui ir išspręstas nenumatyto finansavimo klausimas, jei iki projekto
įgyvendinimo pabaigos projektui įgyvendinti pritrūks l÷šų, numatytų Europos socialinio fonde.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekm÷s ir kokių priemonių
reik÷tų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Nenumatoma
6. Kokius teis÷s aktus būtina priimti, kokius galiojančius teis÷s aktus būtina pakeisti
ar pripažinti netekusiais galios pri÷mus sprendimo projektą.
N÷ra
7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos l÷šos, finansavimo šaltiniai.
Nenumatoma
8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
N÷ra
9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Neatliekamas

10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
N÷ra
11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
N÷ra
12. Pridedami dokumentai.
Papildomo susitarimo projektas

Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos
Skyriaus ved÷ja

Daiva Rutkevičien÷

PAPILDOMAS SUSITARIMAS DöL JUNGTINöS VEIKLOS (PARTNERYSTöS)
SUTARTIES ĮGYVENDINANT VAIKŲ GEROVöS IR SAUGUMO DIDINIMO,
PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBöJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBöS DIDINIMO BEI
PRIEINAMUMO PLöTROS PROJEKTĄ NR. PROJ-JVS-18 IR JOS PRIEDO
NR. 1 KEITIMO
2020 m. kovo

d. Nr. PROJ-JVS-

Vadovaudamiesi iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamo projekto Nr.
08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerov÷s ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, glob÷jams
(rūpintojams) kokyb÷s didinimas bei prieinamumo pl÷tra“ (toliau – Projektas) sutarties Nr. 08.4.1ESFA-V-405-02-0001 2019-10-31 keitimo Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001/P2 1.2. p., 2018 m.
spalio 30 d. Jungtin÷s veiklos (partneryst÷s) sutarties, įgyvendinant Projektą, Nr. PROJ-JVS-18
(toliau – Sutartis) 2.9, 2.12, 5.9 ir 5.10 papunkčiais, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro
2020-01-23 raštu Nr. S-80 „D÷l informacijos pateikimo” bei Projekto valdymo grup÷s 2020-01-08
pos÷džio protokolu Nr. GC-VGP-2,
Valstyb÷s vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Projekto vykdytojas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojos, vykdančios
direktoriaus funkcijas, Vitos Šulskyt÷s, veikiančios pagal nuostatus,
ir Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracija (toliau – Projekto partneris (Savivaldyb÷)),
atstovaujama administracijos direktor÷s Ilonos Gelažnikien÷s, veikiančios pagal nuostatus,
ir Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras (toliau – Projekto partneris (globos
centras)), atstovaujamas direktor÷s Laimut÷s Kazokaitien÷s, veikiančios pagal įstaigos nuostatus,
toliau bendrai vadinami šalimis, kiekviena atskirai – šalimi, sudar÷ šį Sutarties ir Priedų Nr. 1.
keitimo papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) žemiau išd÷stytomis sąlygomis.
Šalys pakeičia Sutartį ir:
1.1. Sutarties 2.5. punktą išd÷sto taip:
„2.5. Partneriams skiriama suma yra 141 810,00 Eur su PVM.“
1.2. Sutarties 2.13 punktą išd÷sto taip:
„2.13. Partneriai darbindami ar pirkdami paslaugas iš specialistų darbui Globos centre laikosi
iš anksto suderintos darbuotojų, jų darbo krūvio bei apmok÷jimo jiems šaltinio struktūros (Sutarties
priedas Nr. 2) bei atrankos procedūras atlieka vadovaudamiesi Globos centro vidiniais teis÷s aktais.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu atsiradus poreikiui keisti Priedą Nr. 2, Projekto partneris (globos
centras) turi pareigą iš anksto raštu suderinti galimus Priedo Nr. 2 pakeitimus su Projekto partneriu
(Savivaldybe) ir pateikti Projekto vykdytojui argumentuotą prašymą, kartu pridedant Projekto
partnerio (Savivaldyb÷s) raštišką pritarimo keitimams kopiją. Sprendimai d÷l gauto prašymo d÷l
Priedo Nr. 2 keitimo priimami Projekto valdymo grup÷s pos÷dyje. Priedo Nr. 1 ir Priedo Nr. 2
keitimas Projekto vykdytojo iniciatyva yra galimas Projekto vykdytojui nustačius, kad Projekto
partneris (globos centras) neefektyviai naudoja Projekto l÷šas.“
1.

1.3. Sutarties 3.1.5. punktą išd÷sto taip:
„3.1.5. vertinti globos centrų veiklą ir teikiamas paslaugas remiantis Globos centro veiklos ir
vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokyb÷s priežiūros tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu
Nr. A1-28 „D÷l Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo
ir kokyb÷s priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir (ar) Valstyb÷s vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų
priežiūros departamento prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio
23 d. įsakymu Nr. BV-134/V1-426 patvirtintu Globos centro veiklos kokyb÷s vertinimo tvarkos
aprašu.”

1.4. Sutarties 5.2. punktą išd÷sto taip:
„5.2. Sutarties vykdymo terminas – iki 2022 gruodžio 31 d. nuo šio papildomo susitarimo d÷l
Sutarties keitimo pasirašymo dienos arba iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.”
1.5. Sutarties 5.4 punktą išd÷sto taip:
„5.4. Sutartis gali būti nutraukta:
5.4.1. jeigu viena iš šalių ją iš esm÷s pažeidžia arba nevykdo įsipareigojimų;
5.4.2. kai viena iš šalių d÷l svarbių priežasčių nebegali jos vykdyti;
5.4.3. Tarnybai ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijos atlikus Projekto partnerio (globos centro) Globos centro veiklos kokyb÷s
vertinimą, vadovaujantis 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. BV-134/V1-426 patvirtintu Globos
centro veiklos kokyb÷s vertinimo tvarkos aprašu, pateikiamas Projekto valdymo grupei pagrįstas
siūlymas d÷l Sutarties nutraukimo;
5.4.4. kai Projekto partneris (Savivaldyb÷) pateikia Projekto valdymo grupei pagrįstą siūlymą
d÷l Sutarties nutraukimo su Projekto partneriu (globos centru);
5.4.5. likvidavus ar reorganizavus vieną iš šalių;
5.4.6. raštišku šalių susitarimu;
5.4.7. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.978 str. 1 d. numatytais pagrindais.“
2.

Šalys šiuo Susitarimu papildomai susitaria d÷l naujų sąlygų, išd÷stytų žemiau:

2.1. Projekto partneriams skiriamas papildomas finansavimas yra sudarytas iš:
• papildomo Projekto įgyvendinimo 2022 metų l÷šos, skirtos globos centrų specialistų
darbo užmokesčiui ir specialistų paslaugoms pirkti;
• skirtas finansavimas pareigin÷s algos pastoviosios dalies koeficientui kelti ir (ar)
kintamajai daliai nustatyti, priemokoms už laikinai nesančių darbuotojų, jų laikino nedarbingumo
laikotarpiu, funkcijų (pareigų) vykdymą, atleidžiamų darbuotojų kompensacijai už nepanaudotas
atostogas apmok÷ti, darbo užmokesčio pastovios dalies padidinimui d÷l pareigin÷s algos (atlyginimo)
bazinio dydžio pasikeitimo.
2.2. Projekto partneris globos centras papildomą finansavimą naudoja teis÷s aktų nustatyta
tvarka ir tikslingai paskirsto visam Projekto įgyvendinimo laikotarpiui iki 2022-12-31, strategiškai
planuojant Projekto įgyvendinimui skirtą biudžetą teis÷s aktų nustatyta tvarka. Jei Projekto partneris
iki Projekto įgyvendinimo pabaigos pritrūksta l÷šų Projekto finansuojamų pareigybių darbo
užmokesčiui ir (ar) paslaugų pirkimui pagal Sutarties Priedą Nr. 2, Projekto partneris (Savivaldyb÷)
įsipareigoja jas finansuoti savivaldyb÷s biudžeto l÷šomis.
2.3. Projekto partneriams, kurie savivaldyb÷s administracijos atrinkti vykdyti globos centro
funkcijas, atliekant skaidrią, viešą ir objektyviais kriterijais paremtą atranką, vadovaujantis savo
parengtu ir patvirtintu Projekto partnerių (globos centrų) atrankos tvarkos aprašu, skirtas papildomas
finansavimas gali būti panaudojamas tik pagal iš anksto su savivaldyb÷s administracija suderintą
planą.
2.4. Projekto partneriui (globos centrui) skirto finansavimo darbo užmokesčiui kompensuoti
sutaupymai, išskyrus sutaupytos l÷šos d÷l Projekto finansuojamų darbuotojų nedarbingumo
laikotarpio, grįžta į bendrą Projekto biudžetą.
2.4.1. Darbo užmokesčio fondo ekonomiją, susidariusią d÷l darbuotojų laikinojo
nedarbingumo, Projekto partneriams galima naudoti šiais teis÷s aktais numatytais atvejais: pareigin÷s
algos pastoviosios dalies koeficientui kelti ir (ar) kintamajai daliai nustatyti, priemokoms už laikinai
nesančių darbuotojų, jų laikino nedarbingumo laikotarpiu, funkcijų (pareigų) vykdymą, atleidžiamų
darbuotojų kompensacijai už nepanaudotas atostogas apmok÷ti, darbo užmokesčio pastovios dalies
padidinimui d÷l pareigin÷s algos (atlyginimo) bazinio dydžio pasikeitimo.

2.5. Projekto l÷šos skirtos globos centrų specialistų paslaugoms pirkti, kurios yra
nepanaudojamos per einamuosius kalendorinius metus, iki kitų metų sausio 31 d. išskaičiuojamos
proporcingai, atsižvelgiant į numatytos paslaugos trukmę ir skirtą l÷šų dydį, ir grįžta į Projekto
biudžetą.
2.6. Sprendimai d÷l Projekto Partnerių nepanaudotų l÷šų, nurodytų 2.4. ir 2.5. punktuose,
panaudojimo priimami Projekto valdymo grup÷s pos÷džio protokoliniu sprendimu.
2.7. Išlaidas pagrindžiančius dokumentus, taip pat veiklos ataskaitas už deklaruojamą
m÷nesį Projekto partneriai turi pateikti iki kito m÷nesio 8 dienos.
2.8. Projekto finansuojamų darbuotojų, kurie dirba ne pagal įstaigoje nustatytą darbo laiko
grafiką, bet pagal LR Darbo kodekso 113 str. nustatytą darbo laiko režimą, įstaigos vadovo ar jo
įgalioto asmens sprendimas d÷l darbo laiko režimo nustatymo (įskaitant ir individualų darbo grafiką),
turi būti pateikiami Projekto administravimo komandai per 1 d. d. nuo sprendimo įsigaliojimo dienos.
2.9. Projekto finansuojamų darbuotojų darbo funkcijos gali būti atliekamos nuotoliniu būdu
ne daugiau nei 2 d. d. per m÷nesį, išskyrus atvejus numatytus LR Darbo kodekso 52 str. 2 d.
2.10. Projekto partneris (globos centras) prieš įdarbindamas naują darbuotoją, finansuojamą
Projekto l÷šomis, šio darbo sutarties projektą derina su Projekto administravimo komanda.
2.11. Iš Projekto l÷šų negali būti finansuojami darbuotojai, pasirašant susitarimą d÷l
papildomo darbo gretinant darbo funkcijas.
2.12. Pareigyb÷s, kurios numatytos Sutarties Priede Nr. 2 ir finansuojamos iš Projekto l÷šų,
negali būti skaidomos į dalis, išskyrus išimtinius atvejus, kurie Projekto partnerių argumentuotu
prašymu svarstomi Projekto valdymo grup÷s pos÷dyje. Ši nuostata taikoma nuo šio papildomo
susitarimo d÷l Sutarties keitimo įsigaliojimo datos.
3. Šalys šiuo Susitarimu susitaria pakeisti Sutarties Priedą Nr.1 ir jį išd÷styti nauja redakcija
(pridedama).
4. Susitarimas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 2 d. ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų
įvykdymo pagal Sutartį arba Sutarties nutraukimo.
5. Šis šalių pasirašytas Susitarimas yra sud÷tin÷ ir neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai
šaliai.

Šalių parašai:
Valstyb÷s vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie Socialin÷s
apsaugos ir darbo
ministerijos pavaduotoja,
vykdanti direktoriaus
funkcijas

__________________

Vita Šulskyt÷

(Parašas)

Pakruojo rajono
savivaldyb÷s administracijos
direktor÷

__________________

Pakruojo nestacionarių
socialinių paslaugų centro
direktor÷

__________________

Ilona Gelažnikien÷

(Parašas)

(Parašas)

Laimut÷ Kazokaitien÷

2018 m. spalio 30 d. Sutarties Nr. PROJ-JVS-18
1 priedas
(nauja redakcija, patvirtinta
2020 m. kovo d. susitarimu Nr.
)

PROJEKTO PARTNERIO (SAVIVALDYBöS) IR PROJEKTO PARTNERIO (GLOBOS CENTRO)
FINANSAVIMO SĄMATA
Eil. Nr.
1.

IŠLAIDOS PROJEKTO
Finansavimas skirtas nuo Papildomas BENDRA SUMA,
VEIKLOMS
2020-02-031 iki 2021-12-31 finansavimas
Eur su PVM
Darbo užmokestis, socialinio
draudimo įmokos ir/arba
83 490,00
58 320,00
141 810,00
teikiamų paslaugų įsigijimas
VISO:
83 490,00
58 320,00
141 810,00

Šalių parašai:
Valstyb÷s vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie Socialin÷s
apsaugos ir darbo
ministerijos pavaduotoja,
vykdanti direktoriaus
funkcijas

1

__________________

Vita Šulskyt÷

(Parašas)

Pakruojo rajono
savivaldyb÷s administracijos
direktor÷

__________________

Pakruojo nestacionarių
socialinių paslaugų centro
direktor÷

__________________

Ilona Gelažnikien÷

(Parašas)

(Parašas)

Numatome datą 2020-02-03, nes darbo užmokestis mokomas už pra÷jusį m÷nesį

Laimut÷ Kazokaitien÷

