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Kokias darbo priemones 
galiu pirkti steigdamas sau 
darbo vietą?

Subsidija skiriama tik su tiesioginių 
darbo funkcijų atlikimu susijusioms 
darbo priemonėms (įrankiams, 
įrengimams, mechanizmams) įsigyti. 
Darbo priemonės, kurios tiesiogiai 
nesusijusios su planuojama darbo 
vieta, nebus finansuojamos, o pa-
raiška bus atmesta.

Pvz., steigiama kirpėjo darbo vieta ir 
perkamas tik automobilis. Tokia 
darbo priemonė nesusijusi su kirpėjo 
pagrindine funkcija, todėl nebus 
finansuojama. Kitas pavyzdys – 
apdailininkas perka automobilį. 
Automobilis nėra susijęs su pagrin-
dinėmis apdailininko darbo funkci-
jomis, todėl automobilio įsigijimas 
nebus finansuojamas. Finansuojama 
tik su tiesioginių darbo funkcijų 
atlikimu susijusios darbo priemonės. 

Jei norima pirkti jūrinį konteinerį ir 
ten remontuoti mašinas, parama 
nebus skirta, nes tai nesusiję su 
tiesioginėmis darbo funkcijomis, o 
jūrinis konteineris nėra darbo 
priemonė.

Jei asmuo planuoja steigti sau 
buhalterio darbo vietą ir prašo sub-
sidijos lengvajam automobiliui įsigy-
ti, tokiu atveju automobilis nėra 
susijęs su tiesioginėmis buhalterio 
darbo funkcijomis, todėl ši priemonė 
nebus finansuojama. 

Koks yra paramos dydis?

Paramos dydis negali viršyti 
19921,26 Eur.

Ar steigdamas darbo vietą 
galiu prisidėti nuosavų lėšų? 

Taip, steigiant darbo vietą galima 
prisidėti ir nuosavų lėšų. Vertinant 
paraišką, priklausomai nuo 
prisidedamų lėšų dydžio, už tai 
skiriami papildomi balai.

Ar galiu gauti subsidiją, jei 
prieš 10 metų turėjau UAB 
ar MB, VšĮ ar IĮ?

Ne. Subsidija gali būti mokama tik 
pirmą kartą steigiantiems darbo 
vietą sau. Jeigu anksčiau buvote 
įsteigęs UAB, MB, VšĮ ar IĮ, Jūsų 
paraiška bus atmesta ir subsidija 
nebus skiriama.

Ar galiu steigti darbo vietą, 
jei planuoju dirbti pagal 
individualios veiklos 
pažymą ar verslo liudijimą?

Ne, nes subsidija gali būti mokama 
tik kai asmuo (bedarbis) darbo vietą 
sau pirmą kartą steigia labai mažoje 
įmonėje. Lietuvos Respublikos 
smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros 
įstatymo 2 straipsnio 7 punktas 
įmonę apibrėžia kaip ekonominę 
veiklą vykdantį juridinį asmenį. Dėl 
šios priežasties fizinio asmens veik-
los vykdymas pagal verslo liudijimą 
ar individualios veiklos pažymą 
neįsteigus labai mažos įmonės 
neatitiktų SUR priemonę reglamen-
tuojančių teisės aktų nuostatų ir 
subsidija tokiu atveju negalėtų būti 
skiriama.
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Ar galima įsigyti darbo 
priemones nuomai?

Ne, už subsidijos lėšas įsigytos 
darbo priemonės negali būti nuo-
mojamos. Pvz., jei statybininkas 
perka pastolius savo darbo vietai, 
tuomet priemonę įsigyti galima, 
tačiau jei pastoliai bus nuomojami 
kitiems asmenims, tokia darbo 
priemonė nefinansuojama. 

Kiek laiko turėsiu išlaikyti 
įsteigtą darbo vietą?

36 mėnesius nuo darbo vietos 
įsteigimo dienos.

Ar prie paraiškos turiu 
pridėti 3 komercinius
pasiūlymus dėl planuojamų 
įsigyti darbo priemonių?

Taip. Kiekvienai planuojamai įsigyti 
darbo priemonei turi būti pateikta 

po 3 komercinius pasiūlymus, ku-
riuose turi būti nurodyti pagrindiniai 
perkamo daikto techniniai paramet-
rai (3–5 parametrai, kurie pagrįstų 
perkamo daikto kainą ir keliamų 
parametrų poreikį steigiamai darbo 
vietai). Internetinės nuorodos 
pasiūlymais nelaikomos.

Ar leidžiama įsigyti
programinę įrangą?

Neleidžiama. Programinė įranga 
nėra finansuojama, nes tai nėra 
materialusis ilgalaikis turtas. 
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įsigyjamas darbo priemones turės 
būti vykdomi pavedimu iš šios 
sąskaitos. Taip pat atkreipiame 
dėmesį, kad sąskaita negali būti 
naudojama kitiems atsiskaitymams, 
pvz., mokesčiams sumokėti, maistui 
pirkti ir kt.

Ar pirkimus turėsiu vykdyti 
pagal paraiškoje nurodytus 
planuojamų įsigyti darbo 
priemonių techninius
parametrus?

Taip.

Vykdžiau pirkimus,
pasitelkdamas apklausos 
raštu būdą. Pasiūlymą dėl 
pirkimo pateikė tik vienas 
tiekėjas. Ar pirkimas bus 
užskaitytas?

Taip, jei pasiūlymas buvo pateiktas 
iki kvietime nurodyto termino ir 
atitinka kvietime nurodytas sąlygas.

Tiekėjas atsiuntė pasiūlymą, 
bet jame nenurodytas 1 
techninis parametras –
tiesiog tokie prietaisai / 
įranga nebegaminama. Ar 
galiu tokius prietaisus / 
įrangą pirkti (be minėto 
techninio parametro,
nurodyto kvietime)?

Ne, tokiu atveju laikoma, kad apklau-
sa neįvyko. Apklausa turi būti vykdo-
ma iš naujo.

Kaip turiu vykdyti pirkimus? 

Subsidijos gavėjas darbo priemonių 
pirkimus turi atlikti vadovaudamasis 
Užimtumo tarnybos direktoriaus 
patvirtintomis Taisyklėmis. 

Norėčiau įsigyti konkretų 
įrenginio modelį. Ar galiu 
man patinkantį modelį
nurodyti paraiškoje? 

Ne, konkretaus modelio ar gaminto-
jo nurodyti negalite, nes tai 
prieštarauja pirkimų taisyklėms. 
Turite nurodyti tik prekės pavadi-
nimą ir aprašyti 3–5 jos techninius 
parametrus. 

Ar galiu pirkti iš fizinio 
asmens?

Pirkti galite tik iš fizinio asmens, kuris 
vykdo individualią veiklą. Tik toks 
asmuo laikomas ūkio subjektu, 
galinčiu pasiūlyti arba siūlančiu 
prekes, paslaugas ar darbus (Tai-
syklių 5.3. p.).

Ar galiu pirkti iš užsienio?

Taip, jeigu užsienio pardavėjas gali 
sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį 
bei išrašyti sąskaitą faktūrą. Šie 
dokumentai turės būti išversti į 
lietuvių kalbą. 

Ar galima atsiskaityti už 
perkamas darbo priemones 
grynaisiais pinigais? 

Ne. Pirkimams vykdyti turėsite 
atsidaryti specialiąją sąskaitą banke, į 
kurią Užimtumo tarnyba perves 
Jums skirtą subsidiją darbo vietai 
įsteigti. Visi atsiskaitymai už 
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Ar darant pavedimą už 
įrangą turiu nurodyti
pavedimo paskirtį? 

Taip. Pvz., jei perkate stakles ir 
gavote išankstinę sąskaitą faktūrą, tai 
pavedime turite nurodyti šios sąskai-
tos numerį arba staklių pavadinimą.

Į ką turiu atkreipti dėmesį 
vykdydamas pirkimus?

Vykdant pirkimus, neturi skirtis 
perkamo objekto pavadinimas 
pasiūlyme, sutartyje, sąskaitoje ir ant 
daikto. Neišlaikius vienodų pavadi-
nimų, Jūsų bus prašoma ištaisyti 
neatitikimus. Visa perkama įranga / 
prietaisai turi atitikti Paraiškoje nuro-
dytą perkamo daikto pavadinimą. 
Pvz., Paraiškoje įrašyta, kad planuo-
jama įsigyti kombainą, o pateiktame 
pasiūlyme nurodoma tešlos minky-
mo mašina. Tokiu atveju Jūsų bus 
prašoma neatitikimą ištaisyti. Taip 
pat prekės priėmimo–perdavimo 
akte (jei toks yra) turi būti nurodytas 
tas pats adresas, kuris nurodytas 
Paraiškoje.

Ar galima perskirstyti lėšas 
tarp priemonių, jei vienas jų 
įsigijau brangiau, o kitas – 
pigiau negu buvo numatyta 
paraiškoje? 

Taip, galima. Tokiu atveju Jūs turite 
kreiptis į Užimtumo tarnybos klientų 
aptarnavimo skyrių su prašymu 
patikslinti paraiškos sąmatą. 
Atkreipiame dėmesį, kad negalima 
viršyti skirtos subsidijos lėšų sumos, 
jos didinti negalima. Panaudojus 
mažiau subsidijos lėšų, likutį turėsite 
grąžinti Užimtumo tarnybai. 

Patvirtinus Paraišką,
nusprendžiau, kad man 
reikėtų kitokius techninius 
parametrus turinčių darbo 
priemonių nei buvau
numatęs Paraiškoje. Ar 
galima parametrus pakeisti 
ar net įsigyti visai kitą darbo 
priemonę?

Numatytos darbo priemonės į kitą 
pakeisti negalite, tačiau parametrai 
gali būti tikslinami juos pagrindus ir 
raštiškai kreipiantis į Užimtumo 
tarnybą. 
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•   įdarbinto asmens darbo sutartyje 
keičiama darbo vieta ar funkcijos be 
Užimtumo tarnybos sutikimo (šiuo 
atveju darbo vieta laikoma panaikin-
ta nuo darbo vietos ar funkcijų 
pakeitimo dienos);
•   ilgiau kaip 120 dienų iš eilės arba 
daugiau kaip 140 dienų per pasta-
ruosius 12 mėnesių nevykdysite 
veiklos (išskyrus atvejus, kai veikla 
nevykdoma dėl nėštumo ir gimdymo 
atostogų, vaiko priežiūros atostogų, 
karo tarnybos. Šiais atvejais įsteigtos 
darbo vietos išlaikymo laikotarpis 
pratęsiamas);
•   yra teismo nutartis iškelti bankro-
to bylą arba kreditorių susirinkimas 
priima nutarimą bankroto pro-
cedūras vykdyti ne teismo tvarka;
•   priimamas sprendimas likviduoti 
subsidijos gavėją; 
•   per 20 darbo dienų subsidijos 
gavėjas be pateisinamos priežasties 
neatsako į Užimtumo tarnybos 
kreipimąsi raštu. 

Grąžinamos subsidijos dydis:

1) visa subsidija, kai darbo vieta 
panaikinama per 12 mėnesių laiko-
tarpį nuo jos įsteigimo dienos;
2) 80 procentų subsidijos, kai darbo 
vieta panaikinama 13–24 mėnesį nuo 
jos įsteigimo dienos;
3) 50 procentų subsidijos, kai darbo 
vieta panaikinama 25–36 mėnesį 
nuo jos įsteigimo dienos. 

Ar turėsiu apdrausti įsigytą 
įrangą / automobilį / 
prietaisą ir kuriam laikui?

Taip. Visa už subsidijos lėšas įgyta 
įranga turi būti apdrausta maksimaliu 
turto atkuriamosios vertės draudimu 
nuo visų galimų rizikos atvejų. 
Drausti reikės visus 36 mėnesius nuo 
darbo vietos įsteigimo. 

Įsteigus darbo vietą, esant 
ekstremaliai situacijai ir 
karantinui, ar turiu vykdyti 
veiklą?

Taip, išskyrus atvejį, kai Jūsų vykdo-
mos veiklos sritis Vyriausybės 
nutarimu yra uždrausta.

Jei neišlaikysiu įsteigtos 
darbo vietos 36 mėn., ar 
turėsiu grąžinti subsidiją? 
Kokio dydžio?

Taip, turėsite, jeigu panaikinsite 
įsteigtą darbo vietą. Darbo vieta 
laikoma panaikinta jeigu:

•   įdarbinto asmens darbo vietoje 
prastova ne dėl darbuotojo kaltės 
tęsiasi ilgiau kaip 30 kalendorinių 
dienų iš eilės, išskyrus atvejus, kai 
prastova tęsiasi dėl Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės paskelbtos 
ekstremaliosios situacijos ir karanti-
no, arba įdarbintas asmuo neatvyks-
ta į darbą ilgiau kaip 120 dienų iš 
eilės dėl jam suteiktų nemokamų 
atostogų, taip pat jeigu jam darbo 
sutartyje nustatytomis sąlygomis ir 
terminais daugiau kaip 2 mėnesius iš 
eilės nemokamas visas jam priklau-
santis darbo užmokestis;
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Respublikos darbo kodekse, jeigu to 
nebuvo numatęs paraiškoje subsidi-
jai darbo vietai steigti gauti, išskyrus 
neįgaliuosius asmenis, kurie dėl 
sveikatos būklės gali dirbti ne visą 
darbo dieną ar ne visą darbo savaitę. 

Ar galiu į savo įsteigtą darbo 
vietą įdarbinti kitą asmenį?

Ne, negalite.

Ar galiu tapti PVM mokėtoju 
iki darbo vietos įsteigimo?

Pasirašius Savarankiško užimtumo 
rėmimo sutartį, tačiau subsidijos 
gavėjui dar neįsteigus darbo vietos 
bei įsiregistravus Valstybinėje 
mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 
PVM mokėtoju, turi būti atliekamas 
SUR sąmatos keitimas. Sąmatoje 
įtrauktos visos reikalingos išlaidos 
nurodomos eurais be PVM. Subsidi-
jos lėšos mažinamos tiek, kiek 
numatyta sumokėti PVM.

Ar galiu po kelių mėnesių 
nuo darbo vietos įsteigimo 
datos tapti PVM mokėtoju?

Taip, galite. 

Ar galiu pratęsti darbo 
vietos steigimo terminą?

Taip, galite, neviršydamas 10 mėne-
sių termino nuo SUR sutarties pasi-
rašymo datos.

Kokiais atvejais turi būti 
grąžinama 100 proc.
siekianti subsidija?

Visa subsidija turi būti grąžinama, kai 
jos gavėjas:

•   ne pagal paskirtį panaudoja 
subsidijos dalį;
•   neįsteigė darbo vietos per 10 
mėn. nuo sutarties pasirašymo 
datos;
•   neatsidarė specialiosios sąskaitos 
banke darbo priemonių pirkimams 
vykdyti, savo lėšomis neapdraudė 
ilgalaikio materialiojo turto, kuris 
buvo pirktas už subsidijos lėšas, 
maksimaliu turto atkuriamosios 
vertės draudimu nuo visų galimų 
rizikų 36 mėn. laikotarpiui nuo darbo 
vietos įsteigimo dienos;
•   nesudarė sąlygų Užimtumo tarny-
bai atlikti darbo vietos patikros per 
36 mėn. laikotarpį nuo darbo vietos 
įsteigimo dienos;
•   pateikė klaidingą informaciją apie 
išlaidas ir tikslus, kuriems buvo 
prašoma konkrečios subsidijos;
•   nuslėpė aplinkybes, kurios svar-
bios priimant sprendimą skirti konk-
rečią subsidiją;
•   pardavė, įkeitė, išnuomojo, dova-
nojo ar kitaip perleido / suvaržė 
teises į turtą, įgytą už subsidiją 
darbo vietai steigti, taip pat jei 
išvežė už Lietuvos Respublikos 
teritorijos ribų ilgalaikį materialųjį 
turtą be Užimtumo tarnybos sutiki-
mo;
•   pakeitė savo įsteigtos darbo 
vietos funkcijas, nustatė ne visą 
darbo laiką arba ne visą darbo 
savaitę, kaip tai nurodyta Lietuvos 
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