ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-30 SPRENDIMO
NR. TS-288 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, SKIRTŲ VIETOS BENDRUOMENĖS
SOCIALINEI INFRASTRUKTŪRAI PADĖTI PALAIKYTI IR (AR)
PLĖTOTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, 2015 METŲ
SĄRAŠO IR PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015 m. vasario 11 d. Nr. TS – 12
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-12-31 įsakymu Nr. A1-686 ,,Dėl
socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2015 metais
paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-61 „Dėl Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios
darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“,
atsižvelgdama į Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus 2015-01-23 raštą Nr. S/6-324(1.15-6), Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos
2014-12-30 sprendimu Nr. TS – 288 „Dėl viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenės socialinei
infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, 2015 metų sąrašo ir
programos patvirtinimo“ patvirtintą Elektrėnų savivaldybės 2015 metų Viešųjų darbų programos,
skirtos vietos bendruomenės socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti, 5, 12, 15, 16
punktus ir išdėstyti juos taip:
,,5. Numatoma, kad Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programoje 2015 metais dalyvaus
ne mažiau kaip 115 bedarbių, gyvenančių Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.“
„12. Nurodytas kompensacijas, įgyvendinant savivaldybių programas, kurių metu vykdomos
valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, darbdaviams moka Elektrėnų
savivaldybė (40 procentų) ir Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius (60 procentų).
Subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavys mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos
pateikia su įdarbintų Darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius
dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktorius. Subsidija darbo užmokesčiui išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
nuo visų šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.“
„15. Elektrėnų savivaldybė viešuosius darbus finansuoja iš valstybės biudžeto savivaldybėms
skirtų lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti pagal Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 17 punktą – 43 892 eurus .“

„16. Vilniaus teritorinė darbo birža viešuosius darbus finansuoja iš Užimtumo fondo,
valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bei kitų fondų lėšų, nustatyta tvarka
skirtų šiems darbams finansuoti – 56 620 eurų.“
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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