Aktyvios darbo rinkos
politikos priemonių
taikymo darbdaviams
tvarkos aprašo
10 priedas
(Paraiškos dėl Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų forma)
_________________________________________________________________________
(paraiškos teikėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________
(įmonės kodas, tel. Nr., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita, PVM mokėtojo kodas)

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
Užimtumo tarnyba)
_________________________ klientų aptarnavimo departamento
________________ skyriui
PARAIŠKA DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO
______________ Nr. _________
(data)

1. Įmonės vykdoma veikla ____________________________________________________;
(įrašyti veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių)

2. Planuojamos vykdyti veiklos adresas _________________________________________.
3. Planuojamų steigti darbo vietų skaičius ______________________________________ .
4. Planuojamoms steigti darbo vietoms reikalingos profesinės kvalifikacijos:
Eil.
Nr.

Steigiamos darbo
vietos pavadinimas,
kodas pagal
Lietuvos profesijų
klasifikatorių ir
funkcijos

Planuojama
m įdarbinti
asmeniui
nustatytas
darbingumo
lygis, proc.

Darbo laiko
norma ir
darbo laiko
režimas
(pvz. 5 darbo
valandų/ 5 darbo
dienų darbo
savaitė)

Darbo vietos
adresas

Kvalifikacija,
kompetencija,
profesiniai
įgūdžiai, bendrieji
gebėjimai

1.
2.
3.

5. Finansavimo poreikis įsteigti darbo vietą(-as):
Finansavimo poreikis
Nuosavų lėšų dydis Eur, %
įsteigti darbo vietą(-as)
(Eur), 100%

Prašomos subsidijos dydis Eur, %

6. Trumpas steigiamos darbo vietos(-ų) aprašymas:
Aprašomoji sritis
Aprašymas
Planuojamos vykdyti veiklos aprašymas
Technologinio proceso aprašymas (jeigu (pvz. Darbo vieta Nr. 1: …..; Darbo vieta Nr.2:
darbo
vieta
steigiama
neįgaliam …….)
asmeniui, aprašyti, kaip kiekviena
steigiama darbo vieta bus pritaikyta prie
negalios)
Patalpų remonto darbų (jeigu planuojami
vykdyti) aprašymas
Planuojamas vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis ar su darbo santykių esmę
atitinkančiais santykiais susijusių pajamų
dydis:
Darbo vieta Nr. 1 (Pavadinimas)
1-ieji metai
2-ieji metai
3-ieji metai
Darbo vieta Nr. 2 (Pavadinimas)
1-ieji metai
2-ieji metai
3-ieji metai
7. Planuojama darbo vietų įsteigimo data:
Eil. Nr.

Steigiamos darbo vietos pavadinimas

Steigimo data

8. Darbo vietos steigimo veiklos ir sąmata:

Eil.
Nr.

Veiklos
pavadinimas

Įgyvendinimo
laikas
Pradžia

Pabaiga

Lėšos,
Eur

Veiklos įgyvendinimo, steigiant
(pritaikant) darbo vietą,
aprašymas (pagrįsti, kaip kiekviena veikla padės
sukurti arba pritaikyti darbo vietą? Kodėl ši veikla yra
būtina? Kaip planuojama veiklą įgyvendinti? Kokios
planuojamos darbo vietai steigti arba pritaikyti
išlaidos? Numatoma subsidijuoti įrenginiams, darbo
priemonėms, kompiuteriams, įrangai montuoti ir kt.)
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Darbo vieta Nr. 1 (Pavadinimas ir kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)
1.
Įsigyti ....
2.
Pritaikyti ....
3.
Montuoti ...
4.
Remontuoti1 ....
Darbo vieta Nr. 2 (Pavadinimas ir kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)4
1.
Įsigyti ....
1

Išlaidos remontui negali viršyti 50 proc. visos subsidijos steigiamos darbo vietos dydžio

2.
3.
4.

Pritaikyti ....
Montuoti ...
Remontuoti2 ....
Iš viso:

Pastaba. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu
reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite).
Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus pridėtinės vertės mokestį (toliau –
PVM), jei darbo vietos steigėjas, kaip PVM mokėtojas planuoja užsiregistruoti iki darbo vietos
įsteigimo dienos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

9. PRIEDAI:
9.1. Dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą,
jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapas (-ai, ų).
9.2. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo
vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar
techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo
proceso aprašymas, kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas), kopijos,
_____ lapas (-ai, ų).
9.3. Leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti
prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus, kopijos, ____ lapas (-ai, ų).
9.4. Dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui,
kopijos, ____ lapas (-ai, ų).
9.5. Užpildyta Vienos įmonės deklaracija, paskelbta Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto
svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, „Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų
formos“, ______ lapas (-ai, ų).
9.6. Ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo
priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, ______ lapas (-ai, ų).
9.7. Užpildyta Pažyma apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4
dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams, ___ lapas (-ai, ų).
9.8. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir
vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo
subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ patvirtinta nustatytos formos Smulkiojo ir
vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, _____ lapas (-ai, ų).

_______________
(parašas)

___________________________________
(vardas ir pavardė)

___________________________
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Išlaidos remontui negali viršyti 50 proc. visos subsidijos steigiamos darbo vietos dydžio
Kiekvienos atskirai darbo vietos kaina negali viršyti maksimalaus leidžiamo subsidijos dydžio vienai darbo vietai
steigti (31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio)
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Kiekvienos atskirai darbo vietos kaina negali viršyti maksimalaus leidžiamo subsidijos dydžio vienai darbo vietai
steigti (31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio)
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