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Patvirtinta  

2022-03-30 dalininkų susirinkimo 

protokolas Nr. 1 

 

 

VŠĮ „PANEVĖŽIO VERSLO KONSULTACINIS CENTRAS“ 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS 

PASLAUGA APIBŪDINIMAS KAINA  

(Eur su PVM) 

KONSULTACIJA - Eksperto konsultacija 50,00 

VERSLO PLANO, 

PARAIŠKOS 

PARENGIMAS 

- Verslo plano parengimas paskolai iš VSF gauti 

- Verslo plano parengimas paskolai iš kitų šaltinių 

gauti 

- Paraiškos parengimas pagal Užimtumo tarnybos 

savarankiško užimtumo rėmimo (SUR), darbo vietų 

steigimo subsidijavimo (DVS) rėmimo priemones 

- Paraiškos parengimas pagal Užimtumo tarnybos 

vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) rėmimo 

priemonę 

- Paraiškos, verslo plano ir kitos būtinos 

dokumentacijos parengimas pagal NMA, VVG 

skelbiamas priemones verslo pradžiai ir verslo 

plėtrai 

400,00 

600,00 

 

450,00 

 

1500,00 

 

2000,00 

ĮMONIŲ 

STEIGIMAS IR KT. 

- IĮ, MB, UAB, VšĮ, Asociacijos, Labdaros ir 

paramos fondo, DNSB, ŽŪB ir kitų juridinių verslo 

formų steigimo dokumentų parengimas (notaro ir 

registrų centro išlaidos neįskaičiuotos) 

- UAB steigimas internetu (registrų centro išlaidos 

neįskaičiuotos) 

- Kitų juridinių verslo formų steigimas internetu 

(registrų centro išlaidos neįskaičiuotos) 

- Įstatų, nuostatų keitimas internetu (registrų centro 

išlaidos neįskaičiuotos) 

- Akcininkų, narių, dalininkų, vadovo, valdybos 

narių, buveinės adreso keitimas (vieno įrašo kaina) 

- Įmonės pertvarkymas keičiant iš vienos juridinės 

verslo formos į kitą (registrų centro ir notaro 

išlaidos neįskaičiuotos) 

- Įstatinio kapitalo didinimas (registrų centro 

išlaidos neįskaičiuotos) 

- Įstatinio kapitalo mažinimas (registrų centro 

išlaidos neįskaičiuotos) 

- Įmonės likvidavimas (registrų centro išlaidos 

neįskaičiuotos) 

- Reorganizacija (registrų centro, notaro išlaidos 

neįskaičiuotos) 

150,00 

 

 

 

125,00 

 

100,00 

 

100,00 

 

25,00 

 

150,00 

 

 

125,00 

 

150,00 

 

150,00 

 

300,00 
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MOKYMAI - Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto 

mokymo programa 

- Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, 

atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos 

funkcijas mokymo programa 

- Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų 

saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas mokymo 

programa 

- Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programų 

kompetencijos tobulinimas 

- Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens 

švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 

mokymo programa 

-   Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų 

priešgaisrinės saugos mokymai 

- Apskaitininko modulinė profesinio mokymo 

programa (T43041102) 

- Darbo su socialinės rizikos asmenimis grėsmių 

identifikavimo programa (socialinio darbuotojo 

kvalifikacijos kėlimas) (SD20200189) 

80,00 

 

 

75,00 

 

 

75,00 

 

 

65,00 

 

50,00 

 

 

40,00 

 

1200,00 

 

100,00 
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