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Sąvokos
Darbo vietų steigimo subsidijavimas – tai aktyvios darbo rinkos politikos priemonė skirta paremti darbo vietų
steigimą (pritaikymą), kai steigiamos naujos (atsižvelgiant į neįgaliųjų negalią pritaikant esamas) darbo vietos darbingo
amžiaus neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis ir kurie yra
registruoti kaip nedarbingi, bedarbiams, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų
darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis arba kuriems yra nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba
lengvas neįgalumo lygis ir kurie yra įdarbinti neterminuotai bei Užimtumo tarnybos siųstiems bedarbiams įdarbinti,
kai darbo vietą jiems pirmą kartą steigia buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo
paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos.
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas – tai aktyvios darbo rinkos politikos priemonė skirta
paremti projektų, padedančių sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų
savivaldybių (seniūnijų) gyventojų užimtumą, įgyvendinimą organizuojant bedarbių įdarbinimą neterminuotam laikui
steigiant naujas darbo vietas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytiems smulkiojo
ir vidutinio verslo subjektams, kuriuose mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime gali turėti valstybės, savivaldybių
institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonės.
Savarankiško užimtumo rėmimas – tai aktyvios darbo rinkos politikos priemonė skirta paremti darbo vietų
steigimą sau, kai asmenys darbo vietas sau pirmą kartą steigia Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse.
Subsidija darbo vietai steigti – įgyvendinant paramos darbo vietoms steigti priemones, mokama subsidija su
steigiamos darbo vietos darbo funkcijų vykdymu susijusioms darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms
neįgaliesiems įsigyti, montuoti, pritaikyti ir nuosavybės teise valdomoms patalpoms, reikalingoms darbo vietai įrengti,
remontuoti ar pritaikyti, kai planuojamos išlaidos patalpoms remontuoti ar pritaikyti neviršija 50 procentų visos
subsidijos steigiamai darbo vietai dydžio.
Projekto dalyvis – bedarbis asmuo, kuris dalyvauja projektų, susijusių su savarankiško užimtumo rėmimo
priemone – paramos darbo vietų steigimui sau, veiklose arba bedarbis asmuo, kuris yra netiesioginės naudos gavėjas,
kai vykdomos darbo vietų steigimo subsidijavimo arba vietinių užimto iniciatyvų projektų įgyvendinimo veiklos.
Kitos šiame tyrime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo
tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ ir Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316
„Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo
įstatymą (2016 m. birželio 21 d. Nr. XII-2470).
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ĮVADAS
Subsidijos darbo vietai steigti fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimu nustatomas Subsidijos darbo vietai steigti
fiksuotasis įkainis, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektus, finansuojamus pagal 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr.
C(2014)6397 (toliau – 2014-2020 m. Veiksmų programa), 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo
rinkoje skatinimas“ 7.4.1 konkretaus uždavinio „Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio
15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių“ priemonę Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ bei 7.3.1
konkretaus uždavinio „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“
priemonę Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“.
Šis fiksuotasis įkainis nustatomas siekiant supaprastinti iš 2014–2020 m. Veiksmų programos Europos socialinio
fondo lėšų bendrai finansuojamų projektų, susijusių su savarankiško užimtumo rėmimo priemone – paramos darbo
vietų steigimui sau, administravimą. Taikant šį fiksuotąjį įkainį pareiškėjams bus lengviau planuoti projekto išlaidas
rengiant paraiškas, o projektų vykdytojams paprasčiau atsiskaityti už projekto lėšų panaudojimą.
Tyrimas atliekamas šiais etapais:
1. atlikta teisės aktų, reglamentuojančių darbo ieškančių asmenų užimtumo rėmimą, analizė;
2. surinkti ir išanalizuoti su tyrimo objektu susiję istoriniai duomenys;
3. naudojant statistinę analizę nustatytas Subsidijos darbo vietai steigti fiksuotojo įkainio dydis. Statistinė
duomenų analizė atlikta naudojant IBM SPSS statistics programą;
4. aprašytas tyrimu nustatyto fiksuotojo įkainio taikymas.
Tyrimą atliko viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra. Tyrimą atnaujino viešosios įstaigos Europos
socialinio fondo agentūros metodinės pagalbos skyrius.
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I. TYRIMO METODIKA
I.1. TYRIMO PRIELAIDOS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI
Iki 2017 m. birželio 30 d. galiojo Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas, tačiau 2016 m. birželio 21 d.
buvo priimtas naujas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas (toliau – Užimtumo įstatymas), kuris įsigaliojo nuo
2017 m. liepos 1 d. Kadangi abiejų įstatymų nuostatos, susijusios su šio tyrimo objektu nesikeitė, todėl toliau tyrime
buvo nagrinėjamos 2017 m. liepos 1 d. Užimtumo įstatymo nuostatos.
Remiantis Užimtumo įstatymo 44 straipsniu darbo vietoms steigti yra teikiama ši parama:
1.
darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas;
2.
vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas;
3.
savarankiško užimtumo rėmimas.
Remiantis Užimtumo įstatymo 45 straipsnio nuostatomis, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas
organizuojamas Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1 punkte nurodytų asmenų, kurie registruoti Užimtumo tarnyboje
kaip nedarbingi, ir Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 2 ir 3 punktuose nurodytų bedarbių neterminuotam įdarbinimui
remti steigiant naujas (atsižvelgiant į neįgaliųjų negalią pritaikant esamas) darbo vietas bei kai buvęs bedarbis, pradėjęs
savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos teritorinėje darbo biržoje nutraukimo dienos,
pirmą kartą darbo vietą steigia teritorinės darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti.
Remiantis Užimtumo įstatymo 46 straipsnio nuostatomis, naujų darbo vietų steigimo bedarbiams įdarbinti
projektų, padedančių sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų savivaldybių
(seniūnijų) gyventojų užimtumą (vietinių užimtumo iniciatyvų projektai), įgyvendinimas organizuojamas bedarbių
neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas darbo vietas, kai parama teikiama Lietuvos Respublikos smulkiojo
ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kuriuose mažiau kaip pusę
balsų dalininkų susirinkime gali turėti valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonės.
Remiantis Užimtumo įstatymo 47 straipsnio nuostatomis, remiamas savarankiškas užimtumas, organizuojamas 47
straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims, siekiant paremti darbo vietų steigimą sau, kai asmenys darbo vietas sau
pirmą kartą steigia Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose
įmonėse.
Atsižvelgiant į tai, kad šis fiksuotasis įkainis gali būti naudojamas projektų veiklose, kurios skirtos tik Užimtumo
įstatymo 25 straipsnio 1 punkte nurodytiems asmenims, kurie registruoti Užimtumo tarnyboje kaip nedarbingi, ir šio
įstatymo 25 straipsnio 2, 3 ir 8 punktuose nurodytiems bedarbiams, buvo analizuojami Užimtumo tarnybos pateikti
istoriniai duomenys apie darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijas – duomenys apima 1 890 suteiktų subsidijų (iš
kurių 370 subsidijų darbo vietų (pritaikymo) steigimui, 1 040 subsidijų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų
įgyvendinimu ir 480 subsidijų savarankiško užimtumo rėmimui), pagal nuo 2014 m. gruodžio mėn. iki 2018 m. birželio
mėn. pateiktas paraiškas subsidijoms gauti, kurios remiantis įstatymais buvo finansuotos iš Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšų.
Analizuojant patirtas išlaidas, į tyrimą buvo įtrauktos tik tos išlaidos, kurios nagrinėjamu laikotarpiu
vadovaujantis teisės aktų nuostatomis Užimtumo tarnybos buvo pripažintos tinkamomis finansuoti. Taip pat 2017 m.
liepos 5 d. Užimtumo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-388 patvirtinto
„Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo“ 35 punkte numatyta, kad darbo
vietų steigimo subsidijavimo ir vietinių užimtumo iniciatyvų įgyvendinimo paraiškų sąmatoje turi būti įtrauktos visos
reikalingos išlaidos. Kiekviena sąmatos eilutė turi būti išskaidyta, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus
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kiekius. Išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių
inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Atsižvelgiant į tai, rinkta informacija
apie Užimtumo tarnybos patirtas tinkamas finansuoti išlaidas, tai reiškia kad netinkamas finansuoti PVM nėra įtrauktas
į subsidijos dydį. Istoriniai duomenys buvo naudojami apskaičiuoti vidutines subsidijos darbo vietai steigti išlaidas.
Detali subsidijų darbo vietoms steigti išlaidų informacija pateikta 1 priede.

I.2. TYRIMO METODIKA
Vadovaujantis Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 3 dalimi, paramos darbo vietoms steigti dydis vienai darbo vietai
negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA)
dydžių sumos. Šis dydis taikomas tais atvejais, kai numatoma įsteigti darbo vietas ir įdarbinti Užimtumo įstatymo 45,
46 ir 47 straipsniuose nurodytus asmenis, nustatant jiems Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytą savaitės
darbo laiko trukmę. Numatant įsteigti darbo vietas ir įdarbinti Užimtumo įstatymo 45, 46 ir 47 straipsniuose nurodytus
asmenis nustatant jiems ne visą darbo dieną arba ne visą darbo savaitę, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo
kodekse, išskyrus Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų, kurie dėl sveikatos būklės
gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, įdarbinimo atvejus, paramos dydis mažinamas proporcingai,
atsižvelgiant į numatomą dirbti darbo laiką (valandas).
Iš 1 4531 nagrinėjamų subsidijų tik 6 subsidijos buvo skirtos asmenims, kuriems buvo nustatyta ne visa darbo diena
(darbo savaitė), likusios subsidijos buvo skirtos asmenims įdarbintiems pilną darbo dieną (darbo savaitę), kaip tai
nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse. Todėl buvo nuspręsta toliau analizuojant duomenis ir skaičiuojant
vidutines reikšmes naudoti subsidijų dydžius, kurie nustatyti esant visai darbo dienai (darbo savaitei). Siekiant
suvienodinti duomenis ir nagrinėti visus subsidijų atvejus, 6 subsidijų, kurios buvos skirtos ne pilnai darbo dienai,
dydžiai buvo perskaičiuoti proporcingai prilyginant darbo laiką pilnai darbo dienai. Subsidijos, kurios skirtos Užimtumo
rėmimo įstatymo 25 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą
darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, nebuvo perskaičiuotos atsižvelgiant į jų darbo savaitės (dienos) trukmę.
Subsidijos nebuvo perskaičiuotos daliai asmenų, kurie gavo paramą savarankiško užimtumo rėmimui, taip pat nebuvo
perskaičiuotos subsidijos, kurios buvo skirtos darbo vietų steigimui (pritaikymui), kadangi remiantis istoriniais
duomenimis šios subsidijos buvo skirtos išimtinai neįgaliesiems, vadovaujantis Užimtumo įstatymo 45 straipsnio 1
dalimi. Remiantis istoriniais duomenis, vietinių užimtumo inciatyvų projektų įgyvendinimui subsidijos buvo skirtos tik
esant pilnai darbo savaitei, todėl papildomai perskaičiavimų atlikti nereikėjo (detalesnė informacija pateikiama 1
priede). Toliau tyrime naudojami visų 1 890 išmokėtų subsidijų dydžių duomenys įskaitant ir perskaičiuotas reikšmes.
Remiantis Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, subsidija mokama su steigiamos darbo vietos darbo funkcijų
vykdymu susijusioms darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems įsigyti, montuoti, pritaikyti
ir nuosavybės teise valdomoms patalpoms, reikalingoms darbo vietai įrengti, remontuoti ar pritaikyti, kai planuojamos
išlaidos patalpoms remontuoti ar pritaikyti neviršija 50 procentų visos subsidijos steigiamai darbo vietai dydžio.
Istorinių duomenų analizė parodė, kad didžioji dalis subsidijų išlaidų buvo skirtos su steigiamos darbo vietos darbo
funkcijų vykdymu susijusioms darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems įsigyti, montuoti,
pritaikyti, 62 iš nagrinėjamų 1 890 subsidijų išlaidos buvo skirtos ir patalpų remontui (šios išlaidos neviršijo 50 procentų
visos subsidijos steigiamai darbo vietai dydžio), o 3 subsidijų dalis išlaidų buvo skirta mokymo išlaidoms. Pagal
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Į šį skaičių neįtraukiamos subsidijos neįgaliesiems, kadangi remiantis Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 3 dalimi
neįgaliesiems mokama subsidija nėra mažinama, atsižvelgiant į darbo laiko trukmę.
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Užimtumo įstatymą, išlaidos mokymui, kai steigiamai darbo vietai reikia profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos,
nėra tinkamos finansuoti, todėl mokymo išlaidos nebuvo įtrauktos į tolimesnę duomenų analizę. Visos likusios
Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje įvardintos išlaidos yra tinkamos finansuoti nepriklausomai nuo veiklos, kuriai
atlikti steigiama darbo vieta, todėl toliau tyrime buvo nagrinėjamos visos tinkamos subsidijų išlaidos.
Subsidijų darbo vietai steigti išlaidos buvo analizuojamos siekiant nustatyti, ar indeksuotos konkrečios subsidijos
dydis priklauso nuo:
1) savivaldybės, kurioje buvo įsteigta darbo vieta;
2) veiklos, kuriai atlikti buvo įsteigta darbo vieta, arba profesijos;
3) darbo vietų steigimo tipo (darbo vietų steigimo (pritaikymo), vietinių užimtumo iniciatyvų projektų
įgyvendinimo, savarankiško užimtumo rėmimo);
4) darbo vietų steigimo neįgaliesiems.
Buvo patikrintos šios tyrime iškeltos hipotezės:
Indeksuotas subsidijos dydis priklauso nuo savivaldybės, kurioje įsteigta darbo vieta. Koreliacinė duomenų
2
analizė neparodė ryšio tarp indeksuoto subsidijos dydžio ir savivaldybės: indeksuoto subsidijos dydžio ir savivaldybės,
kurioje buvo įsteigta darbo vieta, koreliacijos koeficientas – 0,133, (žr. 2 priedo 1 lentelę). Taip pat analizuojant
duomenis atskirai savivaldybėse buvo susidurta su duomenų trūkumu: duomenys apie išmokėtas subsidijas buvo gauti
iš 5109 savivaldybių, tik iš Vilniaus ir Šalčininkų rajono savivaldybės duomenys viršijo 80 įrašų, tačiau yra nemažai
savivaldybių, kur įrašų skaičius tesiekia 1 ar kelis įrašus, pavyzdžiui Birštono, Elektrėnų, Palangos miesto ir kt. Toks
duomenų kiekis nėra pakankamas siekiant apskaičiuoti patikimas vidutines reikšmes kiekvienoje savivaldybėje atskirai.
Tendencijų, kad mažesniuose miestuose ir miesteliuose subsidijų dydžiai būtų mažesni nei didžiuosiuose miestuose
taip pat nebuvo pastebėta. Analizės metu nebuvo rasta patikimų kriterijų, pagal kuriuos būtų galima sugrupuoti
duomenis Remiantis šia informacija toliau tyrime nėra tikslinga išskirti subsidijos dydžius pagal savivaldybę, kurioje
buvo įsteigta darbo vieta.
Indeksuotas subsidijos dydis priklauso nuo darbo vietų steigimo tipo. Koreliacinė duomenų analizė neparodė
ryšio tarp indeksuoto subsidijos dydžio ir darbo vietos steigimo tipo: indeksuoto subsidijos dydžio ir darbo vietų
steigimo tipo koreliacijos koeficientas – -0,152 (žr. 2 priedo 2 lentelę). Remiantis analizės rezultatais, galima daryti
išvadą, kad toliau tyrime nėra tikslinga išskirti subsidijos dydžius pagal darbo vietų steigimo tipus (darbo vietų steigimo
(pritaikymo), vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo, savarankiško užimtumo rėmimo).
Indeksuotas subsidijos dydis priklauso nuo veiklos ar profesijos, kuriai buvo įsteigta darbo vieta. Atsižvelgiant
į tai, kad savarankiško užimtumo rėmimo priemonė skirta vienam asmeniui, kai jis pats sau steigia darbo vietą ir labiau
susijusi su veikla, o ne konkrečia profesija, todėl šios subsidijos buvo suskirstytos į veiklas pagal Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriaus3 (toliau – EVRK) kodus. Atsižvelgiant į tai, kad darbo vietų steigimo (pritaikymo) bei vietinių
užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo subsidijas gauna įmonės už įsteigtas tam tikros profesijos darbo vietas,
subsidijos buvo suskirstytos į grupes pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (toliau – LPK). Koreliacinė duomenų analizė
neparodė ryšio tarp indeksuoto subsidijos dydžio ir veiklos bei profesijos: indeksuoto subsidijos dydžio ir veiklos, kuriai
atlikti buvo įsteigta darbo vieta, koreliacijos koeficientas – 0,051, o indeksuoto subsidijos dydžio ir profesijų grupės,
kurioms buvo įsteigta darbo vieta, koreliacijos koeficientas – -0,081 (žr. 2 priedo 3 lentelę). Čia taip pat buvo susidurta
su duomenų trūkumo problema bandant išskaidyti reikšmes pagal veiklas, kurioms atlikti buvo įsteigta darbo vieta, ar
profesijų grupes – kadangi veiklų bei profesijų tipai labai skirtingi ir dažnu atveju konkrečiai veiklai ar profesijai yra tik
keletas subsidijų dydžių (žr. 1 priedą).

2

Čia ir toliau skaičiuotas Spearman‘s koreliacijos koeficientas, kadangi šis dydis yra tinkamiausias intervaliniams
kintamiesiems, kuriems normalumo prielaida nėra tenkinama, ir ranginiams kintamiesiems.
3
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 2 redakcija (EVRK 2 red.). https://osp.stat.gov.lt/static/evrk2.htm
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Indeksuotas subsidijos dydis priklauso nuo to, ar darbo vieta steigta neįgaliesiems, ar ne. Koreliacinė
duomenų analizė neparodė ryšio tarp indeksuoto subsidijos dydžio ir darbo vietos steigimo neįgaliesiems: indeksuoto
subsidijos dydžio ir darbo vietų steigimo neįgaliesiems koreliacijos koeficientas – 0,110 (žr. 2 priedo 4 lentelę).
Remiantis šia informacija toliau tyrime nėra tikslinga išskirti subsidijos dydžio pagal darbo vietų steigimą neįgaliesiems.
Atsižvelgiant į analizės rezultatus, buvo nuspręsta neišskirti subsidijos dydžių pagal savivaldybę, darbo vietos
steigimo tipą, veiklą, profesijos grupę ir darbo vietų steigimą neįgaliesiems, o skaičiuoti vieną Subsidijos darbo vietai
steigti fiksuotąjį įkainį.
Siekiant įvertinti, ar subsidijų darbo vietai steigti išlaidos priklauso nuo Užimtumo įstatyme nustatytos maksimalios
subsidijos sumos (31,03 MMA), buvo apskaičiuotas subsidijos skyrimo dieną išmokėto dydžio ir maksimalaus
subsidijos dydžio, galiojusio konkrečiu atveju, koreliacijos koeficientas. Gauta reikšmė (0,287) rodo tik labai nežymų
ryšį tarp subsidijos dydžio ir maksimalaus subsidijos dydžio (žr. 2 priedo 5 lentelę), todėl buvo nuspręsta atliekant
tolimesnę duomenų analizę ir skaičiuojant vidutinę subsidijos darbo vietai steigti reikšmę neatsižvelgti į maksimalų
subsidijos dydį.
Atsižvelgiant į tai, kad tyrimui naudojami duomenys yra ankstesnių nei 2018 metai ir kai kurie yra tik 2014-2015
metų, kai kainų lygis tikėtina reikšmingai skyrėsi nuo 2018 m. kainų lygio, tyrime tikslinga apskaičiuoti kainų pokytį
atsižvelgiant į sutarties pasirašymo metus (nuo 2014 metų) ir apskaičiuoti dydžius, aktualius 2018 metams. Kainų
pokytis skaičiuojamas įvertinant Lietuvos statistikos departamento teikiamą (viešą) informaciją, taikant vartotojų
kainų pokytį, apskaičiuotą pagal vartotojų kainų indeksą4 (žr. 5 priedą). Vertinant kainų pokytį, apskaičiuoti vidutiniai
metiniai vartotojų kainų indeksų pokyčiai ir šie vidutiniai dydžiai lyginti tarpusavyje. Siekiant įvertinti kainas, aktualias
2018 metams, buvo apskaičiuoti vartotojų kainų indekso pokyčiai, išreikšti procentiniu dydžiu, kiekvieniems metams
atskirai, duomenis lyginant su prieš tai buvusiais metais. Subsidijos dydžio perskaičiavimai pradėti nuo sekančių metų,
kada buvo pasirašyta sutartis subsidijai gauti (kai sutartis subsidijai gauti pasirašyta 2014 metais pirmieji
perskaičiavimai atliekami nuo 2015 metų), subsidijos dydį dauginant iš skaičiuojamuoju laikotarpiu nustatyto vartotojų
kainų indekso pokyčio, išreikšto procentiniu dydžiu. Detalesni skaičiavimai pateikti 1 priede.
Remiantis istoriniais duomenimis, buvo apskaičiuoti šie subsidijų darbo vietai steigti statistiniai dydžiai, aktualūs
2018 metams: aritmetinis vidurkis – 12 622,48 Eur, mediana – 13 269,36 Eur, standartinis nuokrypis - 2 747,07 Eur (žr.
2 priedo 1 pav. ir 6 lentelę). Toliau, analizuojant duomenis, tyrimo metu buvo nagrinėjamos išskirtys. Tikrosiomis
išskirtimis laikomos reikšmės nuo vidurkio nutolusios daugiau nei per 3 standartinius nuokrypius, o ekstremumai –
nuo vidurkio nutolusios daugiau nei per 5 standartinius nuokrypius. Išskirčių analizės metu buvo nustatytos 33
tikrosios išskirtys, ekstremumų nebuvo nustatyta (žr. 2 priedo 7 lentelę). Visos 33 tikrosios išskirtys buvo pašalintos iš
tolimesnio tyrimo ir vidutinės reikšmės apskaičiuotos iš likusių 1 857 subsidijų. Atitinkamai gauti tokie rezultatai:
aritmetinis vidurkis lygus 12 786,15 Eur, o mediana lygi 13 272,55 Eur (žr. 2 priedo 8 lentelę ir 2 pav.). Šis dydis neviršija
Užimtumo įstatyme nustatytos maksimalios subsidijos sumos dydžio – 31,03 MMA (17 221,65 Eur).
Kadangi apskaičiuotas aritmetinis vidurkis šiuo konkrečiu atveju nėra patikimas dydis, nes standartinis nuokrypis
yra santykinai didelis palyginus su apskaičiuotu aritmetiniu vidurkiu (standartinis nuokrypis – 2 475,91 Eur), buvo
nuspręsta nustatant vidutines subsidijos darbo vietai steigti išlaidas naudoti medianą, kadangi šis dydis yra
patikimesnis ir mažiau jautrus kraštutinėms reikšmėms nei aritmetinis vidurkis.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, apskaičiuoto dydžio mediana yra 13 272,55 Eur.

4

Skyrius „Vartojimo prekės ir paslaugos“.
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II. TYRIMO REZULTATAI
Remiantis tyrimo ataskaitos I dalyje pateikta metodika bei skaičiavimais, nustatytas Subsidijos darbo vietai steigti
fiksuotasis įkainis – 13 272,55 Eur.
Šiuo fiksuotuoju įkainiu nustatoma subsidija darbo vietai steigti eurais, tenkanti vienam projekto dalyviui. Šis
fiksuotasis įkainis taikomas tuomet, kai į naujai įsteigtą darbo vietą įdarbinamam projekto dalyviui nustatoma visa
darbo diena arba visa darbo savaitė, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, išskyrus Užimtumo
įstatymo 25 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną
ar ne visą darbo savaitę, įdarbinimo atvejus. Jeigu projekto dalyviui nustatoma ne visa darbo diena arba ne visa darbo
savaitė, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, ir jis nėra priskiriamas Užimtumo įstatymo 25 straipsnio
1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems asmenims, tuomet Subsidijos darbo vietai steigti fiksuotasis įkainis mažinamas
proporcingai, atsižvelgiant į numatomą dirbti darbo laiką (valandas) (Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 3 dalies
nuostatos).

III. NUSTATYTŲ FIKSUOTŲJŲ DYDŽIŲ TAIKYMAS
Tyrimo ataskaitos II dalyje nustatytas Subsidijos darbo vietai steigti fiksuotojo įkainio dydis taikomas nuo 2019 m.
sausio 1 d.
Tyrimo ataskaitos rezultatai skelbiami svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastintoislaidu-apmokejimo-tyrimai
Fiksuotųjų dydžių perskaičiavimo sąlygos. Šioje tyrimo ataskaitoje nustatytas Subsidijos darbo vietai steigti
fiksuotasis įkainis yra perskaičiuojamas vieną kartą per metus įvertinant Lietuvos statistikos departamento teikiamą
(viešą) informaciją, taikant vartotojų kainų pokytį, apskaičiuotą pagal vartotojų kainų indeksą5. Fiksuotųjų įkainių
perskaičiavimą rekomenduojama atlikti kasmet, pradedant nuo 2020 m.
Atsižvelgiant į tai, kad vartotojų kainų indeksai skelbiami kiekvienam mėnesiui atskirai, ir yra skirtingi, atliekant
vėlesnius fiksuotojo įkainio atnaujinimus tikslingiau imti metines vidutines reikšmes, o ne tam tikrą n-tųjų metų
ketvirtį. Skaičiuojant vidutines metines reikšmes duomenys yra tikslesni, mažiau svyruojantys bei atspindintys visų
metų vidutinį vartotojų kainų indeksą, o ne tik vieno mėnesio, todėl, atliekant vėlesnius tyrimo ataskaitos
atnaujinimus, indeksų reikšmės turi būti apskaičiuojamos kiekvienų n-tųjų metų mėnesiui ir yra naudojamos n-tųjų
metų skaičiavimuose. Svarbu pastebėti, kad Lietuvos statistikos departamento duomenų bazėse vartotojų kainų
indeksai yra pateikiami mėnesio periodiškumu. Dėl šios priežasties indeksuojant paslaugų kainas turi būti skaičiuojami
kainų indeksų metiniai vidurkiai pagal įvestas mėnesines indeksų reikšmes. Tai reiškia, kad duomenys yra imami
kiekvieno mėnesio atskirai, tačiau galutinė indeksuota kaina tyrimo objektui yra apskaičiuojama pagal atitinkamų
metų 12-os mėnesinių indeksų aritmetinį vidurkį (pavyzdžiui 2020 m. atnaujinimas atliekamas lyginant 2019 m. (ntieji metai) ir 2018 m. (n-1 metai) vartotojų kainų indeksų vidutines metines reikšmes). Vėlesnius atnaujinimus
rekomenduojama atlikti iki einamųjų metų II ketvirčio pabaigos, praeitų metų vidutines reikšmes lyginant su už praeitų
metų vidutinėmis reikšmėmis. Siekiant palengvinti fiksuotojo įkainio atnaujinimo procesą, parengiama tyrimo objekto
skaičiuoklė (4 priedas).
Taip pat tyrimas peržiūrimas ir atnaujinamas, jei pasikeičia teisės aktų, reglamentuojančių darbo ieškančių asmenų
užimtumo rėmimą, nuostatos, turinčios įtakos subsidijos darbo vietai steigti dydžiui (pvz.: pakeičiamos išlaidos darbo
vietai steigti, už kurias mokama subsidija ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad tyrimo atlikimo metu buvo nustatytas nežymus

5

Skyrius „Vartojimo prekės ir paslaugos“.
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ryšys tarp subsidijos dydžio ir maksimalaus subsidijos dydžio, dėl pasikeitusio MMA dydžio tyrimo ataskaita nėra
atnaujinama. Tyrimo ataskaita peržiūrima tik tuo atveju, jei pasikeitus MMA ir (arba) pasikeitus maksimaliai
kompensuojamai subsidijos sumai nustatytas fiksuotasis dydis viršija teisės aktuose nustatytą leistiną maksimalią ribą.
Tuo atveju, kai audito ar kitos institucijos nustato, kad supaprastintai apmokamų išlaidų dydis ar jo taikymo sąlygos
buvo netinkamai nustatyti (tais atvejais, kai dydis turėjo būti mažesnis arba kitaip taikomas), patikslintas dydis ar jo
taikymo sąlygos yra taikomi jau įgyvendinamų projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo
įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti6.
Pakeisti fiksuotųjų įkainių dydžiai taikomi projektuose, finansuojamuose pagal anksčiau sudarytas projektų
sutartis.
Už tyrimo ataskaitos atnaujinimą atsakingas Europos socialinio fondo agentūros metodinės pagalbos skyrius.
Fiksuotų dydžių vertinimas paraiškų vertinimo etape. Projekte konkrečiam projekto dalyviui taikomas Subsidijos
darbo vietai steigti fiksuotasis įkainis, atsižvelgiant į nustatomą darbo dienos trukmę, kaip tai nurodyta tyrimo
ataskaitos II dalyje. Nustatyti vertinimo metu fiksuotieji įkainiai turi būti įrašyti Projekto sutartyje. Projekto sutartyje
įrašyti fiksuotieji įkainiai keičiami ir taikomi nuo tyrimo ataskaitos įsigaliojimo dienos.
Pareiškėjai paraiškos arba projekto vykdytojas papildomo finansavimo prašymo rengimo metu suplanuoja, kiek
projekto dalyvių numatoma įtraukti į veiklą susijusią su naujų darbo vietų steigimu bei koks darbo laikas (darbo dienos
trukmė, darbo savaitės trukmė) numatomas kiekvienam projekto dalyviui, atitinkamai, esant poreikiui, proporcingai
perskaičiuojamas Subsidijos darbo vietai steigti fiksuotasis įkainis7.
Fiksuotųjų dydžių vertinimas projektų administravimo etape. Projekto įgyvendinimo metu teikiant mokėjimo
prašymus projekto vykdytojui dalyvio išlaidos, susijusias su darbo vietos steigimu, kompensuojamos taikant tyrimo
ataskaitos II dalyje nustatytą fiksuotąjį įkainį. Kai projekto dalyviui nustatoma visa darbo diena arba visa darbo savaitė,
kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, tai taikomas tyrimo ataskaitos II dalyje nustatytas fiksuotasis
įkainis. Jeigu projekto dalyviui nustatoma ne visa darbo diena arba ne visa darbo savaitė, kaip tai nurodyta Lietuvos
Respublikos darbo kodekse, tuomet tyrimo ataskaitos II dalyje fiksuotasis įkainis mažinamas proporcingai, atsižvelgiant
į numatomą dirbti darbo laiką (valandas).
Subsidijoms darbo vietai steigti, kurios apmokamos taikant tyrimo ataskaitos II dalyje nustatytą fiksuotąjį įkainį,
pagrįsti projekto vykdytojas su mokėjimo prašymu turi pateikti:
1. Pažymą dėl subsidijų darbo vietai steigti apmokėjimo (3 priedas).
2. Projekto dalyvio užpildytą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto
statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ patvirtintą nustatytos formos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso
deklaraciją, kurioje remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsniu nurodomas labai mažos įmonės
statusas (taikoma tik savarankiško užimtumo rėmimui).
3. Sutartį tarp paramą gaunančio juridinio asmens ir UT.
4. Patikrinimo aktus, įrodančius, kad darbo vieta įsteigta ir projekto dalyvis įdarbintas.
Kitos taikymo sąlygos. Tyrimu nustatytas fiksuotasis įkainis gali būti taikomas ir kitų priemonių projektams,
įgyvendinamiems pagal 2014–2020 m. veiksmų programą, jei projekto veiklos skirtos įgyvendinti paramos darbo
vietoms steigti priemones pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą ir atitinkamoms išlaidoms padengti
(subsidijoms darbo vietai steigti). Kadangi fiksuotas įkainis nustatytas įtraukiant patirtas išlaidas ir su PVM, ir be PVM,
tai jei fiksuotieji įkainiai būtų taikomi kitoms priemonėms, kuriose visiems projektams PVM būtų netinkamas
finansuoti, tuomet turėtų būti atnaujinama tyrimo ataskaita, nustatant fiksuotuosius įkainius ir be PVM.

6

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr. 1K-316 4281 punktas
7
Pavyzdžiui, projekte planuojama, kad darbo vietas sau įsteigs 100 projekto dalyvių (90 iš jų bus taikoma nustatoma
pilna darbo savaitė, o likusiems 10 – 20 val./sav.). Taigi planuojama šiai veiklai suma lygi: 90 dalyvių * 13 272,55 Eur + 10
dalyvių * 13 272,55 Eur * 0,5 = 1 260 892,00 Eur.
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NAUDOTI TEISĖS AKTAI IR KITI ŠALTINIAI
1. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas (2006 m. birželio 15 d. Nr. X-694).
2. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas (2016 m. birželio 21 d. Nr. XII-2470).
3. Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių
įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo
užmokesčio“;
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 644 „Dėl minimaliojo darbo
užmokesčio“.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1240 „Dėl minimaliojo darbo
užmokesčio“.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 615 „Dėl minimaliojo darbo
užmokesčio“.
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 972 „Dėl minimaliojo darbo
užmokesčio“.
9. 2014–2020 m. rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų
reikalavimams (aktuali redakcija nuo 2016 m. gegužės 9 d.).
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PRIEDAI
1. Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos socialinės ir apsaugos ministerijos pateikti istoriniai duomenys
apie įsteigusį sau darbo vietas ir subsidijas gavusį jaunimą iki 29 metų.
2. Subsidijų darbo vietai steigti statistinė duomenų analizė.
3. Pažyma dėl subsidijų darbo vietai steigti apmokėjimo.
4. Tyrimo objekto skaičiuoklė.
5. Lietuvos statistikos departamento teikiama (vieša) informacija apie vartotojų kainų indeksą.

13
Tyrimo atnaujinimas finansuotas iš Techninės paramos lėšų (projektas Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0030 „Europos
socialinio fondo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas“).
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2 PRIEDAS. SUBSIDIJŲ DARBO VIETAI STEIGTI
STATISTINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ
1 lentelė. Indeksuotos subsidijos darbo vietai steigti ir savivaldybės koreliacijos koeficientas
Indeksuotas
subsidijos dydis,

Savivaldybė

perskaičiuotas esant s, kurioje įsteigta

Spearman's
rho

Indeksuotas

subsidijos

pilnai darbo savaitei

darbo vieta,

(EUR)

pavadinimas
1,000

,133**

.

,000

N

1890

1890

Correlation

,133**

1,000

Sig. (2-tailed)

,000

.

N

1890

1890

Correlation

dydis, perskaičiuotas esant Coefficient
pilnai darbo savaitei (EUR)

Savivaldybės,
įsteigta

darbo

kurioje

Sig. (2-tailed)

vieta, Coefficient

pavadinimas

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2 lentelė. Indeksuotos subsidijos darbo vietai steigti ir darbo vietų steigimo tipo koreliacijos koeficientas
Indeksuotas
subsidijos dydis,
perskaičiuotas esant
pilnai darbo savaitei
(EUR)
Spearman's
rho

Indeksuotas

subsidijos

Darbo vietų
steigimo tipas

1,000

-,152**

.

,000

1890

1890

-,152**

1,000

Sig. (2-tailed)

,000

.

N

1890

1890

Correlation

dydis, perskaičiuotas esant Coefficient
pilnai darbo savaitei (EUR)

Sig. (2-tailed)
N

Darbo
tipas

vietų

steigimo

Correlation
Coefficient

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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3 lentelė. Indeksuotos subsidijos darbo vietai steigti ir veiklos bei profesijų grupės koreliacijos koeficientai
Indeksuot
as subsidijos

Spear
man's rho

Indeksuotas
subsidijos

Veiklos

dydis,

sekcija pagal

perskaičiuota

Ekonominės

s esant pilnai

veiklos rūšių

profesijų

darbo savaitei

klasifikatorių

klasifikatoriau

(EUR)

(EVRK 2 red.)

s grupė

Correlation

Lietuvos

1,000

,051*

-,081**

.

,026

,000

dydis, Coefficient

perskaičiuotas esant pilnai

Sig. (2-tailed)

darbo savaitei (EUR)

N

1890

1890

1890

Correlation

,051*

1,000

-,750**

Sig. (2-tailed)

,026

.

,000

N

1890

1890

1890

-,081**

-,750**

1,000

Sig. (2-tailed)

,000

,000

.

N

1890

1890

1890

Veiklos sekcija pagal

Ekonominės veiklos rūšių Coefficient
klasifikatorių

(EVRK

2

red.)
Lietuvos

profesijų

klasifikatoriaus grupė

Correlation
Coefficient

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4 lentelė. Indeksuotos subsidijos darbo vietai steigti ir darbo vietų steigimo neįgaliesiems koreliacijos
koeficientas
Indeksuotas
subsidijos dydis,
perskaičiuotas
esant pilnai
darbo savaitei

Neįgalumo

(EUR)
Spearman's
rho

Indeksuotas

subsidijos

požymis

1,000

,110**

.

,000

N

1890

1890

Correlation

,110**

1,000

Sig. (2-tailed)

,000

.

N

1890

1890

Correlation

dydis, perskaičiuotas esant Coefficient
pilnai darbo savaitei (EUR)

Neįgalumo požymis

Sig. (2-tailed)

Coefficient
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5 lentelė. Subsidijų darbo vietai steigti ir Užimtumo įstatyme nustatytos maksimalios subsidijos sumos
koreliacijos koeficientas
Subsidijos
skyrimo dieną
išmokėtas

Spearman's
rho

Subsidijos skyrimo dieną

Paraiškos

subsidijos dydis,

pateikimo dieną

perskaičiuotas

nustatytas

esant pilnai

maksimalus

darbo savaitei

kompensuojama

(EUR)

s dydis (EUR)

Correlation

1,000

,287**

.

,000

išmokėtas subsidijos dydis, Coefficient
perskaičiuotas esant pilnai

Sig. (2-tailed)

darbo savaitei (EUR)

N

1890

1890

Correlation

,287**

1,000

Sig. (2-tailed)

,000

.

N

1890

1890

Paraiškos

pateikimo

dieną nustatytas maksimalus Coefficient
kompensuojamas

dydis

(EUR)

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

6 lentelė. Subsidijos darbo vietai steigti statistiniai rodikliai
Indeksuotas

subsidijos

dydis, perskaičiuotas esant

Mean
95% Confidence Interval for Mean

pilnai darbo savaitei (EUR)

12622,48045
Lower Bound

12498,55346

Upper Bound

12746,40744

5% Trimmed Mean

12882,72647

Median

13269,35500

Variance

7546415,738

Std. Deviation

2747,07403

Minimum

1004,39000

Maximum

16191,23000

Range

15186,84000

Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

3323,61750
-1,380
1,767
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7 lentelė. Subsidijų darbo vietai steigti tikrųjų išimčių ir ekstremumų analizė

kuriai
buvo
darbo

Indeksuotas
subsidijos
dydis,
perskaičiuotas
esant
pilnai
darbo savaitei
(EUR)

Dalyvis

Paraiškos
pateikimo
data

Veikla,
atlikti
įsteigta
vieta

19

2016-02-25

Didmeninė,
mažmeninė
prekyba

4 233,30

12 622,48

2 747,07

-3,05

Taip

Ne

176

2015-07-14

Prekyba

3 224,58

12 622,48

2 747,07

-3,42

Taip

Ne

267

2015-06-04

Mažmeninė
prekyba

2 525,38

12 622,48

2 747,07

-3,68

Taip

Ne

398

2017-03-23

Santechnikas

3 955,92

12 622,48

2 747,07

-3,15

Taip

Ne

484

2015-11-19

Valytojas

2 529,14

12 622,48

2 747,07

-3,67

Taip

Ne

Vidurkis

Standartinis
nuokrypis

Standartizuot
as dydis

Tikroji
išskirtis

Ekstremu
mas

18
485

2015-11-19

Valytojas

2 529,14

12 622,48

2 747,07

-3,67

Taip

Ne

584

2015-04-02

Stalius

4 285,67

12 622,48

2 747,07

-3,03

Taip

Ne

658

2016-02-04

Mechaninio
surinkimo
šaltkalvis

3 515,21

12 622,48

2 747,07

-3,32

Taip

Ne

755

2016-02-18

Skalbyklos
mašinų
operatorius

1 429,61

12 622,48

2 747,07

-4,07

Taip

Ne

756

2016-02-18

Skalbyklos
mašinų
operatorius

1 429,61

12 622,48

2 747,07

-4,07

Taip

Ne

817

2016-02-04

Apmušalų
siuvėjas

4 336,48

12 622,48

2 747,07

-3,02

Taip

Ne

891

2016-02-17

Drabužių
siuvėjas

2 061,57

12 622,48

2 747,07

-3,84

Taip

Ne

892

2016-02-17

Drabužių
siuvėjas

4 015,43

12 622,48

2 747,07

-3,13

Taip

Ne

893

2016-02-17

Drabužių
siuvėjas

4 015,43

12 622,48

2 747,07

-3,13

Taip

Ne

904

2016-02-17

Drabužių
siuvėjas

3 519,81

12 622,48

2 747,07

-3,31

Taip

Ne

905

2016-02-17

Drabužių
siuvėjas

3 519,81

12 622,48

2 747,07

-3,31

Taip

Ne

1038

2016-02-03

Plataus profilio
statybininkas

3 274,46

12 622,48

2 747,07

-3,40

Taip

Ne

1280

2017-02-06

Kepėjas

3 624,64

12 622,48

2 747,07

-3,28

Taip

Ne

1402

2017-02-08

Traktorininkas

4 210,61

12 622,48

2 747,07

-3,06

Taip

Ne

1422

2017-02-06

Plataus profilio
statybininkas

3 953,87

12 622,48

2 747,07

-3,16

Taip

Ne

1423

2017-02-06

Plataus profilio
statybininkas

3 953,87

12 622,48

2 747,07

-3,16

Taip

Ne

19

1463

2017-02-08

Konditerijos
gaminių
gamybos
įrenginių
operatorius

1530

2017.02.08;
2017.02.27

Konditeris

1 004,39

12 622,48

2 747,07

-4,23

Taip

Ne

1531

2017.02.08;
2017.02.27

Konditeris

2 749,22

12 622,48

2 747,07

-3,59

Taip

Ne

1532

2017.02.08;
2017.02.27

Konditeris

2 749,22

12 622,48

2 747,07

-3,59

Taip

Ne

1652

2017-02-08

Siuvėjas

4 205,66

12 622,48

2 747,07

-3,06

Taip

Ne

1653

2017-02-08

Siuvėjas

4 205,66

12 622,48

2 747,07

-3,06

Taip

Ne

1654

2017-02-08

Siuvėjas

4 205,66

12 622,48

2 747,07

-3,06

Taip

Ne

1655

2017-02-08

Sukirpėjas

4 205,66

12 622,48

2 747,07

-3,06

Taip

Ne

1656

2017-02-08

Siuvėjas
modeliuotojas

4 205,66

12 622,48

2 747,07

-3,06

Taip

Ne

1708

2017-02-06

Metalo
apdirbimo
staklių
operatorius

3 933,74

12 622,48

2 747,07

-3,16

Taip

Ne

1785

2017-02-10

Automobilių
šaltkalvis

4 203,88

12 622,48

2 747,07

-3,06

Taip

Ne

1871

2018.04.03;
2018.04.12

Suvirintojas

4 116,62

12 622,48

2 747,07

-3,10

Taip

Ne

2 670,08

12 622,48

2 747,07

-3,62

Taip

Ne

20
8 lentelė. Subsidijos darbo vietai steigti statistiniai rodikliai (pašalinus tikrąsias išskirtis)
Indeksuotas

subsidijos

dydis, perskaičiuotas esant
pilnai darbo savaitei (EUR)

Mean
95% Confidence Interval
for Mean

12786,15458
Lower

12673,47107

Bound
Upper

12898,83809

Bound
5% Trimmed Mean

12990,37975

Median

13272,55000

Variance

6130132,255

Std. Deviation

2475,910389

Minimum

4416,06000

Maximum

16191,23000

Range

11775,17000

Interquartile Range

3099,690000

Skewness
Kurtosis

2 pav. Subsidijos darbo vietai steigti statistiniai rodikliai (pašalinus tikrąsias išskirtis)

-1,172
1,000

