Paslaugų teikimo darbo ieškantiems
asmenims tvarkos aprašo
3 priedas
(Sprendimo dėl veiksmų su statusais ir registracija Užimtumo tarnyboje forma)

UŽIMTUMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTEIRJOS
__________________________ KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
__________________________________KLIENTŲ SKYRIAUS
VEDĖJAS
SPRENDIMAS
DĖL VEIKSMŲ SU STATUSAIS IR REGISTRACIJA
UŽIMTUMO TARNYBOJE
20____ m. _________ __ d. Nr. ______
__________________________
(sudarymo vieta)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 ir 24
straipsnių atitinkamomis dalimis, nurodytomis šio sprendimo 1 – 6 prieduose:
1. S u t e i k i u bedarbio statusą asmenims, nurodytiems 1 priede.
2. S u s t a b d a u bedarbio statusą asmenims, nurodytiems 2 priede.
3. A t k u r i u bedarbio statusą asmenims, nurodytiems 3 priede.
4. P a n a i k i n u bedarbio statusą asmenims, nurodytiems 4 priede.
5. S u t e i k i u asmenims, nurodytiems 5 priede, užimto, pensinio amžiaus, asmens, kuriam
nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, besimokančio asmens ar asmens, praradusio bedarbio
statusą, statusą.
6. N u t r a u k i u registraciją Užimtumo tarnyboje asmenims, nurodytiems 6 priede, kuriems
buvo suteiktas užimto, pensinio amžiaus, asmens, kuriam nustatytas 0–25 procentų darbingumo
lygis, besimokančio asmens statusas ar asmens, praradusio bedarbio statusą.
7. N u s t a t a u, kad:
7.1. asmenims, įtrauktiems į šio sprendimo 1 – 4 priedus, bedarbio statuso suteikimas,
sustabdymas, atkūrimas ir panaikinimas įsigalioja nuo atitinkamo priedo 4-ajame stulpelyje
nurodytos datos;
7.2. asmenims, kuriems suteiktas užimto, pensinio amžiaus, asmens, kuriam nustatytas 0 – 25
procentų darbingumo lygis, besimokančio asmens statusas ar asmens, praradusio bedarbio statusą,
registracijos Užimtumo tarnyboje panaikinimas įsigalioja nuo 6 priedo 4-ajame stulpelyje nurodytos
datos;
7.3. asmenims, kuriems bedarbio statusas panaikintas dėl Įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5 – 14
punktuose nurodytų aplinkybių, registracija Užimtumo tarnyboje nutraukiama nuo bedarbio statuso
netekimo dienos, išskyrus šio sprendimo 7.5 papunktyje nurodytus atvejus;
7.4. asmenų, kuriems bedarbio statusas panaikintas dėl Įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 1 – 4
punktuose nurodytų aplinkybių, registracija Užimtumo tarnyboje tęsiama jų prašymu, suteikiant
vieną iš Įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1 – 4 punktuose nurodytų statusų;
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7.5. asmenų, kuriems bedarbio statusas panaikintas dėl Įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5 – 9
punktuose nurodytų aplinkybių, registracija Užimtumo tarnyboje gali būti tęsiama asmens prašymu ir
jiems gali būti priskiriamas Įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytas statusas, o bedarbio
statusas pakartotinai jiems gali būti suteikiamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo bedarbio statuso
panaikinimo dienos;
7.6. asmenys, kuriems suteiktas užimto, pensinio amžiaus, asmens, kuriam nustatytas 0 – 25
procentų darbingumo lygis ar besimokančio asmens statusas ir kurių registracija Užimtumo tarnyboje
nutraukiama, pakartotinai registruotis Užimtumo tarnyboje gali ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo
registracijos nutraukimo dienos.
8. I n f o r m u o j u , kad Jūs turite teisę šį sprendimą apskųsti savo pasirinkimu Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme nustatyta tvarka
(administracinių ginčų komisijos pavadinimas) (adresas) arba Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (teismo pavadinimas) (adresas) per vieną mėnesį nuo šio
sprendimo išrašo gavimo dienos.
9. Į p a r e i g o j u Užimtumo tarnybos darbuotojus, aptarnaujančius šio sprendimo 1 – 6
prieduose nurodytus asmenis, Įstatymo 24 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka, pranešti sprendimo 1
– 6 prieduose nurodytiems asmenims apie šio sprendimo priėmimą.
PRIDEDAMA:
1. Asmenų, kuriems suteiktas bedarbio statusas, sąrašas (1 priedas).
2. Asmenų, kuriems sustabdytas bedarbio statusas, sąrašas (2 priedas).
3. Asmenų, kuriems atkurtas bedarbio statusas, sąrašas (3 priedas).
4. Asmenų, kuriems panaikintas bedarbio statusas, sąrašas (4 priedas).
5. Asmenų, kuriems suteiktas užimto, pensinio amžiaus, asmens, kuriam nustatytas 0–25
procentų darbingumo lygis, besimokančio asmens ar asmens, praradusio bedarbio statusą, statusas
sąrašas (5 priedas).
6. Asmenų, kuriems nutraukta registracija Užimtumo tarnyboje, sąrašas (6 priedas).

Skyriaus vedėjas

_______________
(parašas)

___________________________________
(vardas ir pavardė)

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
_____________klientų aptarnavimo departamento
______________________ skyriaus vedėjo
20___ m. ________ __d. sprendimo Nr. ____
1 priedas
ASMENŲ, KURIEMS SUTEIKTAS BEDARBIO STATUSAS, SĄRAŠAS
Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Suteikimo data

________________

Teisinis suteikimo pagrindas
Įstatymo 22 str. 1, 2 ir 3 d.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
_____________klientų aptarnavimo departamento
__________________ skyriaus vedėjo
20___ m. ________ __d. sprendimo Nr. ____
2 priedas
ASMENŲ, KURIEMS SUSTABDYTAS BEDARBIO STATUSAS, SĄRAŠAS
Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Sustabdymo data

_______________

Faktinės aplinkybės (teisinis
sustabdymo pagrindas)
Įstatymo 24 str. 1 d. 1 arba 2 arba 3
arba 4 p.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
____________klientų aptarnavimo departamento
_________________ skyriaus vedėjo
20___ m. ________ __d. sprendimo Nr. ____
3 priedas
ASMENŲ, KURIEMS ATKURTAS BEDARBIO STATUSAS, SĄRAŠAS
Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Atkūrimo data

________________

Faktinės aplinkybės (teisinis
atkūrimo pagrindas)
Įstatymo 24 str. 3 d.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
_____________klientų aptarnavimo departamento
______________________ skyriaus vedėjo
20___ m. ________ __d. sprendimo Nr. ____
4 priedas
ASMENŲ, KURIEMS PANAIKINTAS BEDARBIO STATUSAS, SĄRAŠAS
Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Panaikinimo
data

_________________

Faktinės aplinkybės (teisinis
panaikinimo pagrindas)
Įstatymo 24 str. 4 d. 1 p. arba 2 p.,
arba <...> arba 14 p.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
_____________klientų aptarnavimo departamento
______________________ skyriaus vedėjo
20___ m. ________ __d. sprendimo Nr. ____
5 priedas
ASMENŲ, KURIEMS SUTEIKTAS UŽIMTO, PENSINIO AMŽIAUS, ASMENS, KURIAM NUSTATYTAS 0–
25 PROCENTŲ DARBINGUMO LYGIS, BESIMOKANČIO ASMENS AR ASMENS, PRARADUSIO
BEDARBIO STATUSĄ, STATUSAS, SĄRAŠAS
Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Suteiktas
statusas

_________________

Suteikimo data

Teisinis suteikimo
pagrindas
Įstatymo 22 str. 4 d. 1 p. arba
2 p. arba 3 p. arba 4 p. arba 5
p.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
_____________klientų aptarnavimo departamento
______________________ skyriaus vedėjo
20___ m. ________ __d. sprendimo Nr. ____
6 priedas
ASMENŲ, KURIEMS PANAIKINAMA REGISTRACIJA UŽIMTUMO TARNYBOJE, SĄRAŠAS
Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Panaikinimo
data

Faktinės aplinkybės (teisinis
panaikinimo pagrindas)
Įstatymo 22 str. 7 d.

_______________________

