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Nr. (21.1.3E-22)-SDNr. NSMOT 20/03/13/1

Finansų ministerijai
Europos socialinio fondo agentūrai
DĖL PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO KARANTINO SĄLYGOMIS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra
(toliau – Agentūra) išnagrinėjusi Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo 2020 kovo 13
d. raštu Nr. NSMOT 20/03/13/1 pateiktus klausimus, teikia savo poziciją:
1. Dėl paslaugų teikimo nuotoliniu būdu.
Individualias ar grupines konsultacijas karantino laikotarpiu galima teikti nuotoliniu būdu,
jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nenumatyti apribojimai nuotoliniu būdų
teikiamoms paslaugoms (t. y. Skype, telefonu ir kitomis komunikacijos priemonėmis). Projekto
vykdytojas paslaugos teikimo būdą turi suderinti su paslaugų gavėjais (pvz., klientams
individualios ar grupinės konsultacijos nuotoliniu būdu gali būti nepriimtina tokios paslaugos
gavimo forma dėl galimybės užtikrinti konfidencialumą nebuvimo, kai namuose yra kiti šeimos
nariai). Jeigu paslaugų gavėjui toks paslaugų teikimo būdas nepriimtinas, karantino laikotarpiui
paslaugos neturėtų būti teikiamos, jeigu jos nėra būtinos.
Mokymai, paskaitos nuotoliniu būdu gali būti organizuojami taip pat, naudojant įvairią
kompiuterinę programinę įrangą, jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nenumatyti
apribojimai nuotoliniu būdų teikiamoms paslaugoms.
Teikiant paslaugas nuotoliniu būdu privaloma užtikrinti užtikrinant suplanuotą dalyvių skaičių ir
paslaugų kokybę.
2. Komandoje organizuoti klientų atvejų aptarimus ir tinkamiausių
veiksmų/priemonių parinkimą galima vykdyti, jeigu tokia veikla yra numatyta projekto sutartyje.
Esant poreikiui, gali būti atliekamas projekto sutarties keitimas įtraukiant papildomas veiklas, jeigu
jos tinkamos finansuoti pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą.

3. Veiksmų plano, kaip reaguoti į2pasikeitusią situaciją darbo rinkoje (galimi darbo
vietų pokyčiai mažmeninės prekybos ir aptarnavimo srityse, sumažėjusios galimybės dalyvauti
darbo pokalbiuose ir pan.), paruošimas ir pasiūlymas projektų dalyviams galėtų būti vykdomas,
jeigu tokia veikla yra numatyta projekto sutartyje. Esant poreikiui, gali būti atliekamas projekto
sutarties keitimas įtraukiant papildomas veiklas, jeigu jos tinkamos finansuoti pagal projektų
finansavimo sąlygų aprašą.
4. Projektų dalyvių gyvenimo aprašymų rengimas (tobulinimas) galėtų būti
vykdomas, jeigu tokia veikla yra numatyta projekto sutartyje. Esant poreikiui, gali būti atliekamas
projekto sutarties keitimas įtraukiant papildomas veiklas, jeigu jos tinkamos finansuoti pagal
projektų finansavimo sąlygų aprašą.
5. Projektų dalyvių pažangos ataskaitų ir kitų dokumentų pildymas gali būti
vykdomas taip pat, kaip vyko iki šiol (nekontaktinis darbo laikas), jeigu šiam darbui numatytos
išlaidos projekto sutartyje. Esant poreikiui, gali būti atliekamas projekto sutarties keitimas
įtraukiant papildomas veiklas, jeigu jos tinkamos finansuoti pagal projektų finansavimo sąlygų
aprašą.
6. Pritariame, kad siekiant karantino laikotarpiu nestabdyti projektų dalyvių
integracijos į darbo rinką ir visuomenę proceso, būtina palaikyti ryšį su jais nuotoliniu būdu bei
ypatingai svarbu dar labiau neizoliuoti tų, kurie yra vieniši ir neturi su kuo pasidalinti savo
emocijomis šiuo sunkiu laikotarpiu, tačiau projektuose teikiamos paslaugos turi būti numatytos
projekto finansavimo sutartyje ir įgyvendinamos nepažeidžiant projekto finansavimo sąlygų apraše
nustatytų reikalavimų. Esant poreikiui, vykdyti veiklą, kuri reikalauja daugiau netiesioginio darbo
su projekto dalyviui skirtų valandų (t.y. nekontaktinio darbo laiko), jis turi būti suderintas su
Europos socialinio fondo agentūra.
Informuojame, kad šiuo metu vyksta konsultacijos su Europos Komisija dėl
galimybės kompesuoti darbo užmokestį, kai karantino metu projekte paslaugos nėra teikiamos
(veiklos nevykdomos). Apie darbo užmokesčio išlaidų deklaravimo galimybes Agentūra
informuos projekto vykdytojus kai tik ši informacija bus gauta.
Taip pat informuojame, kad šiuo metu Finansų ministerija rengia Laikinąją tvarką,
apibrėžiančią ES fondų lėšomis vykdomų projektų įgyvendinimo palengvinimus. Dokumentas
artimiausią savaitę bus paskelbtas www.esinvesticijos.lt svetainėje.
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