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20__ m. ________________ d.
DEKLARUOJU, KAD1:
 mano vykdoma veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.)
____________2 yra įtraukta 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“
(toliau – Sąrašas);
 įsiteisėjusiu darbo ginčų komisijos ir (ar) teismo sprendimu nesu pripažintas pažeidęs darbo teisės
normose nustatytą darbo užmokesčio darbuotojui mokėjimo tvarką ir (ar) mano atleisto darbuotojo
atleidimas iš darbo nepripažintas neteisėtu;
 įsiteisėjusiu teismo nutarimu ar nutartimi administracinių nusižengimų byloje ir (ar) institucijų
(pareigūnų) nutarimu, priimtu administracinių nusižengimų bylą išnagrinėjus ne teismo tvarka, nesu
pripažintas padaręs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso XVIII skyriuje
numatytą administracinį nusižengimą, susijusį su aplinkos apsauga ir (ar) gamtos išteklių
naudojimu;
 vykdau bet kurią Sąrašo 5 punkte nurodytą veiklą ir ne mažiau kaip dvi toliau nurodytas Europos
žaliojo kurso tikslų siekimą įgyvendinančias veiklas (pažymėti ne mažiau kaip dvi):
 produkcijos gamybos procese ar paslaugų teikimo ar darbų atlikimo metu (toliau kartu
šiame punkte – veikla) naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, sunaudojama mažiau
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Pažymėti tinkamus.
Nurodyti veiklos kodą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226
„Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, skyrių, grupę, klasę ar poklasę.
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žaliavų, gamtos išteklių ir mažiau teršiama aplinka, nei gaminant rinkoje esančius kitus tą
pačią funkciją atliekančius produktus, teikiant to paties pobūdžio paslaugas ar atliekant
panašius darbus;
 vykdant veiklą didinamas energijos vartojimo efektyvumas, mažinant energijos nuostolius
gamybos, perdavimo, transportavimo ir kituose etapuose;
 vykdant veiklą vengiama ir (ar) reikšmingai mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimas, investicijos vykdomos atsižvelgiant į klimato kaitos švelninimo kriterijus (kg
CO2/Eur);
 vykdant veiklą išlaikomos ir (ar) atkuriamos natūralios esamos anglies absorbentų
sistemos ir didinama anglies sekvestracija dirvožemyje ir biomasėje;
 vykdant veiklą gaminama produkcija turi mažiau ar visai neturi pavojingųjų cheminių
medžiagų ir cheminių mišinių, palyginti su rinkoje esančiais tą pačią funkciją atliekančiais
produktais;
 vykdant veiklą pagaminta produkcija yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, neteršia aplinkos ir
yra nepavojinga sveikatai;
 vykdant veiklą pagaminta produkcija ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug
kartų;
 vykdant veiklą pagaminta produkcija, virtusi atliekomis, tinkama paruošti pakartotinai
naudoti, perdirbti ar kitokiam naudojimui;
 įdiegta sertifikuota aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2015
standarto arba Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) reikalavimus.
ŽINAU IR SUVOKIU savo atsakomybę dėl tikrovės neatitinkančios informacijos ir (ar)
dokumentų pateikimo ir, kad tai gali būti pagrindas grąžinti išmokėtą subsidiją darbo užmokesčiui,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 61 straipsniu.
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