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3 priedas

PAŽYMA DĖL PROJEKTĄ VYKDANČIO PERSONALO DARBO UŽMOKESČIO IR SAVANORIŠKO DARBO ĮNAŠO APSKAIČIAVIMO TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS*

___________________Nr._____
1. BENDROJI DALIS
Projekto kodas

Projekto duomenys

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojo rekvizitai

Pavadinimas
Kodas

Ataskaitinis laikotarpis

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ VYKDANČIO PERSONALO DARBO UŽMOKESČIO IR SAVANORIŠKO DARBO ĮNAŠO SUMĄ, APSKAIČIUOTĄ TAIKANT FIKSUOTĄJĮ ĮKAINĮ

Projekto
fizinio
rodiklio Nr.

1

Asmens vardas, pavardė

Projekto vykdytojo
(partnerio) pavadinimas

2

3

Darbo pagrindai

Asmens darbo laiką įrodantys
dokumentai

Dirbtas laikas,
valandomis

Nustatytas 1 val.
fiksuotasis įkainis,
Eur

4

5

6

7

Iš viso:

Darbo užmokesčio ar
savanoriško darbo
įnašo suma,
apskaičiuota taikant
fiksuotąjį įkainį, Eur

8
0
0
0
0
0
0
0

0

3. DEKLARACIJA
Pateikdami šią pažymą dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo (toliau – pažyma), patvirtiname, kad:
- šioje pažymoje pateikta informacija yra teisinga.
- prašomas finansuoti darbo užmokestis ir kitos sąnaudos yra susijusios su darbu prie Projekto;
- visos ūkinės, finansinės ir kitos operacijos, susijusios su šioje pažymoje nurodytomis išlaidomis, yra tinkamai užfiksuotos, su šiomis operacijomis susiję dokumentai bus saugomi ne trumpiau kaip Projekto
sutartyje nurodytas dokumentų saugojimo terminas.

(projekto vykdytojo / projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jei galima nurodyti)

* Taikoma priemonėse Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

(vardas, pavardė, parašas)

PAŽYMA DĖL PROJEKTĄ VYKDANČIO PERSONALO DARBO UŽMOKESČIO IR SAVANORIŠKO DARBO ĮNAŠO APSKAIČIAVIM

___________________Nr._____
1. BENDROJI DALIS
Projekto duomenys

Projekto vykdytojo rekvizitai

Projekto kodas
Projekto pavadinimas
Pavadinimas
Kodas

Ataskaitinis laikotarpis

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ VYKDANČIO PERSONALO DARBO UŽMOKESČIO IR SAVANORIŠKO DARBO ĮNAŠO S

Projekto
fizinio
Asmens vardas, pavardė
rodiklio
Nr.

1

Projekto vykdytojo
(partnerio)
pavadinimas

Darbo pagrindai (pasirinkti
iš sąrašo)

5

6

2

1.1.1.

Vardenis pavardenis

Partneris 1

Savanoriško darbo sutartis

1.1.2.

Vardenis pavardenis

Projekto vykdytojas

Savanoriško darbo sutartis

Iš viso:

3. DEKLARACIJA

Pateikdami šią pažymą dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo (toliau – pažyma), patvirtiname, kad:
- šioje pažymoje pateikta informacija yra teisinga.
- prašomas finansuoti darbo užmokestis ir kitos sąnaudos yra susijusios su darbu prie Projekto;
- visos ūkinės, finansinės ir kitos operacijos, susijusios su šioje pažymoje nurodytomis išlaidomis, yra tinkamai užfiksuotos, su šiomis operacijom
trumpiau kaip Projekto sutartyje nurodytas dokumentų saugojimo terminas.

(projekto vykdytojo / projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jei galima nurodyti)

UŽMOKESČIO IR SAVANORIŠKO DARBO ĮNAŠO APSKAIČIAVIMO TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

___________________Nr._____

ONALO DARBO UŽMOKESČIO IR SAVANORIŠKO DARBO ĮNAŠO SUMĄ, APSKAIČIUOTĄ TAIKANT FIKSUOTĄJĮ ĮKAINĮ

Nustatytas 1
Darbo užmokesčio ar
val. fiksuotasis savanoriško darbo įnašo
suma, apskaičiuota
įkainis
(pasirinkti iš taikant fiksuotąjį įkainį,
Eur
sąrašo), Eur

Asmens darbo laiką įrodantys
dokumentai

Dirbtas laikas,
valandomis

7
2018-07-13 darbo laiko apskaitos
žiniaraštis
2018-07-22 darbo laiko apskaitos
žiniaraštis

10

12

14

40

7.93

317.2

10

7.39

73.9
0
0
0
0
0
391.1
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PROJEKTĄ VYKDANČIO PERSONALO SAVANORIŠKO DARBO ĮNAŠO
PRIEMONĖJE NR. 08.6.1-ESFA-V-911 „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ
ĮGYVENDINIMAS“ FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO TYRIMO ATASKAITOS**
2 priedas. Fiksuotųjų įkainių skaičiuoklės
1. Savanoriško darbo įnašo fiksuotasis įkainis, kai
asmuo nėra draudžiamas privalomuoju sveikatos
draudimu projekto lėšomis, Eur/val.
FĮDU1 = (DU
vid_bruto*1,289)+VSD+GF+IDIF)*12/1848)
LSD* duomenys apie vidutinį
metinį darbo užmokestį (bruto,
šalies ūkis su ind. įmonėm).
Darbo užmokestis bruto (DU
vid_bruto), indeksavus 1,289
karto, Eur/mėn.
1,191.16

7.93

Įmokos į garantinį
Soc. įmokos dydis
fondą dydis (GF),
(VSD), Eur/mėn (2,17
Eur/mėn (0,16 proc.)
proc.)
(DU vid_
(DU vid_ bruto*1,289
bruto*1,289)*0,16/1
)*2,17/100)
00)
25.85
1.91

Įmokos į Ilgalaikio darbo
išmokų fondą dydis (IDIF),
Eur/mėn (0,16 proc.)
(DU
Vid_bruto*1,289)*0,16/100)
1.91

* Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (LSD) (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?#/ )

2. Savanoriško darbo įnašo fiksuotasis įkainis, kai
asmuo yra draudžiamas privalomuoju sveikatos
draudimu projekto lėšomis, Eur/val. FĮDU2 = ((DU
vid_bruto*1,289) - PSD +VSD+GF+IDIF)
darbuot)*12/1848)

LSD* duomenys apie vidutinį
metinį darbo užmokestį (bruto,
šalies ūkis su ind. įmonėm).
Darbo užmokestis bruto (DU
vid_bruto), indeksavus 1,289
karto, Eur/mėn.
1,191.16

7.39

Įmokos į garantinį
Soc. įmokos dydis
fondą dydis (GF),
(VSD), Eur/mėn (2,17
Eur/mėn (0,16 proc.)
proc.)
(DU vid_
(DU vid_ bruto*1,289
bruto*1,289)*0,16/1
)*2,17/100)
00)
25.85

Įmokos į Ilgalaikio darbo
išmokų fondą dydis (IDIF),
Eur/mėn (0,16 proc.)
(DU
Vid_bruto*1,289)*0,16/10
0)

1.91

1.91

* Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (LSD) (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?#/ )
** Taikoma ir priemonėje Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Privalomasis
sveikatos draudimas
(apdraustojo (PSD),
Eur/mėn. (6,98 proc.)
(DU
vid_bruto*1,289)*6,9
8/100)
83.14

