Paslaugų teikimo darbo ieškantiems
asmenims tvarkos aprašo
23 priedas
(Paraiškos dėl savarankiško užimtumo rėmimo forma)
_________________________________________________________________________
(paraiškos teikėjo vardas ir pavardė, asmens registracijos numeris)

_________________________________________________________________________
(adresas, tel. Nr., el. pašto adresas)

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
_________________________klientų aptarnavimo departamento
_________________________skyriui

PARAIŠKA
DĖL SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO
_____________ Nr. _________
(data)

1. Planuojama steigti veiklos forma________________________________________________.
( pavadinimas, pvz. mažoji bendrija, individuoli įmonė, uždaroji akcinė bendrovė ir kt.)

2. Planuojamos vykdyti veiklos adresas:_____________________________________________.
 numatoma steigti sau darbo vieta yra kaimo gyvenamojoje vietovėje.
Pastaba. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas:
“kaimo gyvenamosioms vietovėms priskiriami miesteliai, kaimai ir viensėdžiai“;
„Miesteliai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000 gyventojų“

3. Planuojama vykdyti pagrindinė veikla ____________________________________________.
(planuojamos veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių)

4. Darbo vieta steigiama __________________________________________________________.
(profesinės kvalifikacijos pavadinimas)

5. Paraiškos teikėjo kvalifikacija ir/ arba kompetencijos atlikti darbo funkcijas numatomoje
steigti darbo vietoje:
Kvalifikacija

Profesiniai įgūdžiai, darbo patirtis ilgesnė nei vieneri
metai

6. Finansavimo poreikis įsteigti darbo vietą(-as):
Finansavimo poreikis
įsteigti darbo vietą(-as)
(Eur), 100%

Nuosavų lėšų dydis Eur, %

Prašomos subsidijos dydis Eur, %

7. Trumpas steigiamos darbo vietos(-ų) aprašymas:
Aprašomoji sritis
Planuojamos vykdyti veiklos aprašymas
(jeigu darbo vieta steigiama neįgaliam
asmeniui, aprašyti, kaip bus pritaikyta
darbo vieta prie negalios)
Darbo laiko norma ir darbo laiko režimas
Planuojamas vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis ar su darbo santykių esmę
atitinkančiais santykiais susijusių pajamų
dydis:
1-ieji metai
2-ieji metai
3-ieji metai
Planuojama sukurti papildomą (-as) darbo  Taip  Ne
vietą (-as) ir įdarbinti asmenį pilnu etatu, ___ vieta(-ų)
neterminuota DS, per pirmus 2 metus
Darbo vieta steigiama ne laikiniems ir ne  Taip  Ne
sezoniniams darbams

Aprašymas

8. Planuojama darbo vietos įsteigimo data: _________________
9. Darbo vietos steigimo veiklos ir sąmata:

Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo
laikas
Pradžia

1.
2.
3.
4.

Pabaiga

Veiklos įgyvendinimo, steigiant
(pritaikant) darbo vietą, aprašymas
Lėšos,
Eur

(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? matoma
subsidijuoti įrenginiams, darbo priemonėms, paslaugoms,
kompiuteriams, įrangai montuoti ir kt.)

Įsigyti ....
Pritaikyti ....
Montuoti ...
Remontuoti1 ....
Iš viso:

Pastaba. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu
reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite).
1

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

Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, jei darbo vietos steigėjas, kaip PVM
mokėtojas planuoja užsiregistruoti iki darbo vietos įsteigimo dienos Valstybinėje mokesčių
inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
10. PRIEDAI:
10.1. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų, valdomų nuosavybės
teise, remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos) kopijos, _____
lapai.
10.2. Tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar)
techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, kopijos, ____ lapai.
Patvirtinu, kad darbo vietą sau pirmą kartą ketinu steigti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtoje labai mažoje įmonėje.

_______________
(parašas)

___________________________________
(vardas ir pavardė)

