Paslaugų teikimo darbo ieškantiems
asmenims tvarkos aprašo
28 priedas

(Materialinių ir teisinių sąlygų sukurtai naujai darbo vietai pagal savarankiško užimtumo rėmimo priemonę sudarymo akto forma)
MATERIALINIŲ IR TEISINIŲ SĄLYGŲ SUKURTAI NAUJAI DARBO VIETAI PAGAL SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONĘ
SUDARYMO AKTAS
_________________ Nr. __________
(data)

_________________
Informacija apie įsteigtą arba pritaikytą darbo vietą:
Subsidijos gavėjas (subsidijos gavėjo pavadinimas,
kodas)
Savarankiško užimtumo rėmimo sutarties (toliau –
Sutartis) sudarymo data, Nr.
Įsteigtos/ pritaikytos darbo vietos adresas
Įsteigtos/ pritaikytos darbo vietos akto sudarytojai:
(Atstovaujama šalis, vardas, pavardė, pareigos)
1. Sutarties vertinimas:
1.1. Data, kada Subsidijos gavėjas pateikė Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštišką
pranešimą apie sudarytas materialines ir teisines sąlygas naujai darbo vietai sukurti ________________;
1.2.Subsidijos gavėjo įsipareigojimų vykdymas:
Ei. Nr. Subsidijos gavėjo įsipareigojimų vykdymas
Taip
Ne
Komentaras
1.
2.

Darbo vieta įsteigta (pritaikyta) tokia, kokia buvo nurodyta Sutarties 2.1. punkte ir
iki Sutarties 2.1. punkte nurodyto termino
Skirtos lėšos darbo vietai steigti yra panaudotos pagal paraiškoje dėl savarankiško
užimtumo rėmimo subsidijavimo pateiktą sąmatą (Sutarties 2.2 punktas).

(sutikrinti banko išrašus ir sąmatą,
jei sąmata buvo tikslinama, nurodyti)

3.

Subsidijos gavėjas yra atsidaręs valstybės ar nuosavomis lėšomis specialią
sąskaitą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje
veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios
atsiskaitymai vykdomi atliekant mokėjimo pavedimus (Sutarties 2.3 punktas)

4.

Ilgalaikis materialusis turtas, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota
subsidija, yra apdraustas subsidijos gavėjo lėšomis maksimaliu turto
atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia
subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, naudos gavėju nurodant
Užimtumo tarnybą. Draudimą įrodantys dokumentai pateikti (Sutarties 2.12
punktas).

2. Priemonių, įsigytų už subsidiją, sąrašas:
Eil.
Veiklos
Identifikavimo
Veikla buvo
Nr. pavadinimas
Nr. arba
numatyta
pirkimo
Paraiškos
dokumento
sąmatoje
(sutarties ar
sąskaitos
faktūros) Nr.

Suma be PVM

Suma su PVM

(nurodyti draudimo poliso datą, Nr.,
laikotarpį, apmokėjimo būdą)

Priemonės
įtrauktos į
eksploataciją
Taip/Ne

Inventorinis
Nr.

3. Finansavimo panaudojimas:
Nuosavų lėšų dydis Eur
Planuotas finansavimo poreikis įsteigti
darbo vietą(-as) (Eur), 100
Panaudotas finansavimas įsteigti darbo
vietą(-as) (Eur)
Išmokėta avansas EUR
Mokėtina subsidijos gavėjui/ (-)

Prašomos subsidijos dydis Eur

Iš viso

Pateiktas
draudimo
liudijimas,
draudimo
apmokėjimo
dokumentas
Taip/ Ne

Subsidijos gavėjo grąžintina suma
4. Išvada
Taip/Ne

Pastabos

Materialinės ir teisinės sąlygos naujai darbo
vietai sukurti yra sudarytos

* Pasirašomas kiekvienas akto lapas.
Patikrą atliko:
____________________
(pareigos)

____________________
(parašas)

_______________________
(vardas ir pavardė)

Subsidijos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo:
____________________
(pareigos)

____________________
(parašas)

_______________________
(vardas ir pavardė)

