Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo
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Darbuotojų, už kuriuos siekiama gauti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatytą subsidiją darbo
užmokesčiui, sąrašas*

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Darbuotojo asmens kodas

Subsidijos darbo užmokesčiui dydis
(pirmus 2 mėnesius): 70 proc. / 100
proc.**

Prastovos pagal Lietuvos
Respublikos darbo
kodekso 47 str. 1 d. 2 p.
pabaigos data***

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…
* Jei Pasiūlymą teikiantis darbdavys, įtrauktas į Nukentėjusių dėl COVID-19 sąrašą, negavo Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nustatytos
subsidijos darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu, Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalyje nurodyta subsidija darbo užmokesčiui gali būti skiriama ir
mokama už ne daugiau kaip: 1) 10 darbuotojų, neįskaičiuojant darbuotojų, už kuriuos buvo mokama Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nurodyta
subsidija darbo užmokesčiui, kai jis yra įdarbinęs iki 20 darbuotojų; 2) 50 procentų darbuotojų, neįskaičiuojant darbuotojų, už kuriuos buvo mokama
Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nurodyta subsidija darbo užmokesčiui, kai jis yra įdarbinęs 21 ir daugiau darbuotojų.
** Šis stulpelis pildomas tik tuo atveju, jeigu darbdavys yra įtrauktas į Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas,
Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą, patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Ekonomikos ir inovacijų
ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-495/4-401 „Dėl Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos
Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašo patvirtinimo“. Darbdavys gali pasirinkti atitinkamą subsidijos darbo užmokesčiui dydį
kiekvienam sąraše esančiam darbuotojui:
100 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 1 (viena) Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga;
arba
70 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 2 (dvi) Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos.
*** pildoma, kai darbdaviui buvo mokama subsidija darbuotojo darbo užmokesčiui kompensuoti prastovų laikotarpiu pagal Užimtumo įstatymo 41
straipsnio 21dalį.
PATVIRTINU, KAD:
1. Informavau visus darbuotojus, nurodytus šiame Pasiūlyme, kad:
1.1. siekiant išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui jų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) bus naudojami registracijai Užimtumo tarnyboje
bei kreipiantis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinę mokesčių inspekciją prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinę įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo informacinių technologijų centrą, Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą ir kitas institucijas ar įstaigas dėl duomenų gavimo ir nei vienas darbuotojas prieštaravimo
nepareiškė;
1.2. jų asmens duomenys bus teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio
reglamento nustatyta tvarka ir nei vienas darbuotojas prieštaravimo nepareiškė;
1.3. jie turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba
sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, taip pat teisę į savo asmens duomenų perkeliamumą, teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens
duomenys, pateikdami rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo asmens duomenų valdytojui – Užimtumo tarnybai, Geležinio Vilko g.
3A, 03131, Vilnius, juridinio asmens kodas 190766619;
1.4. baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui, jų registracija Užimtumo tarnyboje bus nutraukta.
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