ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, SKIRTŲ VIETOS BENDRUOMENĖS SOCIALINEI
INFRASTRUKTŪRAI PADĖTI PALAIKYTI IR (AR) PLĖTOTI
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, 2016 METŲ SĄRAŠO IR
PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2015 m. gruodžio 30 d. Nr. V.TS–215
Elektrėnai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 16 punktu, 7
straipsnio 18 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 9, 40 punktais, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo
įstatymo 9 straipsniu, 28 straipsnio 3, 4, 8, 10, 11 dalimis, Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2009-08-13 įsakymu Nr. A1-499 patvirtinto Aktyvios darbo rinkos
politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 61, 67.1, 67.2 punktais, suderinusi su
Vilniaus teritorine darbo birža, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti:
1.1. Viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenės socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir
(ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, 2016 metų sąrašą (pridedamas);
1.2. Elektrėnų savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programą, skirtą vietos bendruomenės
socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti (pridedama).
2. Įgalioti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių:
2.1. patvirtinti Elektrėnų savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos, skirtos vietos
bendruomenės socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti, lėšų paskirstymą ir darbdavių
sąrašą;
2.2. pasirašyti trišales viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis, kitus
dokumentus, susijusius su šiomis sutartimis.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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VIEŠŲJŲ DARBŲ, SKIRTŲ VIETOS BENDRUOMENĖS SOCIALINEI
INFRASTRUKTŪRAI PADĖTI PALAIKYTI IR (AR) PLĖTOTI ELEKTRĖNŲ
SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, 2016 METŲ SĄRAŠAS

Pagal Viešųjų darbų programą bus vykdomi šie laikino pobūdžio visuomenei naudingi,
teikiantys socialinę naudą vietos bendruomenei darbai:
1. Valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių valymo
ir priežiūros laikino pobūdžio darbai (pakelėse esančių krūmų šalinimas, žolės šienavimas, šiukšlių
rinkimas, gėlių sodinimas ir priežiūra ir t. t.).
2. Valstybinėje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, poilsio zonų, maudyklų valymo
ir priežiūros laikino pobūdžio darbai.
3. Užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų
valstybinėje žemėje valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai.
4. Istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapinių
priežiūros laikino pobūdžio darbai.
5. Valstybinėje žemėje esančių miškų ūkio pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.
6. Socialinės, sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties objektų, esančių valstybinėje
žemėje, teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMA, SKIRTA
VIETOS BENDRUOMENĖS SOCIALINEI INFRASTRUKTŪRAI PADĖTI PALAIKYTI
(AR) PLĖTOTI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešųjų darbų programos tikslas – teikti socialinę naudą Elektrėnų savivaldybės vietos
bendruomenei (toliau – vietos bendruomenė), padėti palaikyti ir plėtoti vietos socialinę
infrastruktūrą ir suteikti galimybę darbo ieškantiems Elektrėnų savivaldybės gyventojams –
Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus Elektrėnų poskyryje (toliau – Elektrėnų poskyris)
įsiregistravusiems bedarbiams, taip pat bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų
mokiniams bei aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinės formos studijų
programas, jų atostogų metu laikinai įsidarbinti, siekiant užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.
II. VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA
2. Viešųjų darbų programa vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2009-08-13 įsakymu Nr. A1 – 499 patvirtinto Aktyvios darbo rinkos
politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 61, 67.1 ir 67.2 punktais. Viešuosius
darbus organizuoja Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius kartu su Elektrėnų savivaldybės
administracija.
3. Pagal Viešųjų darbų programą bus vykdomi šie laikino pobūdžio visuomenei naudingi
darbai:
3.1. valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių
valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai (pakelėse esančių krūmų šalinimas, žolės šienavimas,
šiukšlių rinkimas, gėlių sodinimas ir priežiūra ir t. t.);
3.2. valstybinėje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, poilsio zonų, maudyklų
valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;
3.3. užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų
valstybinėje žemėje valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;
3.4. istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių neveikiančių
kapinių priežiūros laikino pobūdžio darbai;
3.5. valstybinėje žemėje esančių miškų ūkio pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;
3.6. socialinės, sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties objektų, esančių
valstybinėje žemėje, teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai.
4. Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus, atranką vykdo Elektrėnų
savivaldybės nuolat veikianti Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija.
Darbdaviai, vykdantys veiklą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje ir pageidaujantys organizuoti
viešuosius darbus, pateikia pasiūlymus Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui.
Pasiūlymuose dėl viešųjų darbų, skirtų vietos socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar)
plėtoti, įgyvendinimo darbdaviai nurodo:
4.1. viešųjų darbų pobūdį;
4.2. numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti ieškančių darbo asmenų skaičių;

4.3. reikalavimus įdarbinamų asmenų kvalifikacijai ar kompetencijai;
4.4. lėšų poreikį;
4.5. darbų apimtis;
4.6. darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, įgyvendinimo terminus;
4.7. kitą skelbimuose apie numatomus įgyvendinti viešuosius darbus nurodytą informaciją.
5. Numatoma, kad Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programoje 2016 metais dalyvaus
ne mažiau kaip 120 ieškančių darbo asmenų, gyvenančių Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.
6. Viešųjų darbų pradžia – 2016 m. I ketv., pabaiga – 2016 m. IV ketv. Viešųjų darbų
programos vidutinė trukmė 1 asmeniui – 2 mėn. Ieškančius darbo asmenis į viešuosius darbus
siunčia Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus Elektrėnų poskyris.
7. Pirmenybė dirbti viešuosius darbus bus teikiama bedarbiams, praradusiems darbinius
įgūdžius dėl ilgalaikio nedarbo, dėl įvairių socialinių priežasčių negalintiems ilgą laiką susirasti
nuolatinio darbo ir dėl to atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, taip pat bendrojo ugdymo
mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams bei aukštųjų mokyklų studentams,
studijuojantiems pagal nuolatinės formos studijų programas, per jų atostogas.
8. Pirmenybė organizuoti viešuosius darbus suteikiama darbdaviams, kurių numatomas
viešųjų darbų pobūdis padeda palaikyti ir plėtoti vietos socialinę infrastruktūrą ir kurie įsipareigoja
po viešųjų darbų asmenį įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo
sutartį į kitas darbo vietas ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
III. MOKĖJIMO UŽ DARBĄ SĄLYGOS
9. Viešųjų darbų programoje numatytiems darbams atlikti Vilniaus teritorinės darbo biržos
Trakų skyrius ir Elektrėnų savivaldybės administracija su darbdaviais sudaro tipines trišales viešųjų
darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis.
10. Darbdavys su Elektrėnų poskyrio nusiųstais ieškančiais darbo asmenimis sudaro
terminuotas darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti.
11. Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti Elektrėnų
poskyrio siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos šios kompensacijos:
11.1. darbo užmokesčio kompensacija už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą
mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį;
11.2. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensacija;
11.3. piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo
valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą).
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.
13. Darbdavys moka likusią darbo užmokesčio dalį, nurodytą darbo sutartyje viešiesiems
darbams atlikti, taip pat priedus, priemokas ir kitas išmokas.
14. Darbdaviui, įdarbinusiam Elektrėnų poskyrio siųstą asmenį viešiesiems darbams,
Elektrėnų savivaldybė iš dalies kompensuoja kitas su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas.
Šioms išlaidoms kompensuoti skiriama lėšų suma neturi viršyti 7 procentų savivaldybės darbdaviui
kompensuojamos lėšų sumos. Su viešaisiais darbais susijusių išlaidų sąrašą ir jų kompensavimo
tvarką nustato Elektrėnų savivaldybės taryba. Viešųjų darbų administravimo išlaidoms Elektrėnų
savivaldybė skiria ne daugiau kaip 7 procentus darbdaviams savivaldybės kompensuojamos sumos.

IV. VIEŠŲJŲ DARBŲ LĖŠŲ ŠALTINIAI
15. Elektrėnų savivaldybė viešuosius darbus finansuoja iš valstybės biudžeto savivaldybėms
skirtų lėšų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti pagal Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 17 punktą – 50,226 tūkst. Eur.
16. Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius viešuosius darbus finansuoja iš
Užimtumo fondo, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bei kitų fondų lėšų,
nustatyta tvarka skirtų šiems darbams finansuoti – 75,339 tūkst. Eur.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyrius ir Elektrėnų savivaldybės administracija
nuolat aptaria programos vykdymo eigą.
18. Darbdaviai, įdarbinantys Elektrėnų poskyrio siųstus asmenis į viešuosius darbus,
užtikrina tikslingą viešiesiems darbams skirtų lėšų panaudojimą.
19. Viešųjų darbų programa gali būti tikslinama.
______________________

