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VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMA 2017 METAMS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS.

1. Šalčininkų rajono savivaldybės 2017 m. viešųjų darbų programa (toliau – Programa) parengta
ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 4 dalimi,
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 67.2.
punktu.
2. Viešieji darbai organizuojami tik laikino pobūdžio visuomenei naudingiems darbams atlikti.
2017 metais kaip valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija numatomi šie viešieji darbai:
2.1. Kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei kitų visuomeninės paskirties rajono teritorijų,
esančių valstybinėje žemėje tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros laikino pobūdžio darbai.
2.2. Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų, esančių valstybinėje žemėje, teritorijų
tvarkymo laikino pobūdžio darbai.
2.3. Istorijos ir kultūros paveldo, parkų, muziejų, neveikiančių kapinių, turizmo objektų, kitų
saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų, tvarkymo laikino pobūdžio darbai.
2.4. Valstybinių upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvirtinimo ir
priežiūros laikino pobūdžio darbai.
2.5.Valstybinių miškų tvarkymo pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.
2.6. Aktyvaus poilsio organizavimo laikino pobūdžio pagalbiniai darbai vaikų vasaros
stovyklose.
2.7. Pagalbiniai darbai teikiant socialinės laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia
negalia.
3. Programos vykdytojus (toliau – Darbdavius) parenka savivaldybėje nuolat veikianti Viešųjų
darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisija .
4. Programoje numatytiems darbams atlikti Vilniaus teritorinė darbo birža (toliau – Darbo birža),
Šalčininkų rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) ir Darbdaviai sudaro Viešųjų darbų organizavimo
ir finansavimo trišalę sutartį. Šalčininkų rajono savivaldybės vardu šią sutartį pasirašo administracijos
direktorius.
5. Darbdaviai su Vilniaus teritorinės darbo biržos Šalčininkų skyriaus atsiųstais ieškančiais
darbo asmenimis sudaro terminuotas darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti.
II.

PROGRAMOS TIKSLAS

6. Sudaryti galimybes bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams laikinai
įsidarbinti, siekiant atstatyti, palaikyti ar įgyti naujus darbo įgūdžius bei užsidirbti pragyvenimui būtinų
lėšų.
III.

PROGRAMOS POREIKIO PAGRINDIMAS

7. Laukiama, kad 2017-01-01 Vilniaus teritorinės darbo biržos Šalčininkų skyriuje bus
įregistruota 2100 bedarbių, iš jų 504 ilgalaikiai (t. y. 24,0 proc. nuo visų registruotų). Bedarbių procentas
nuo darbingų amžiaus gyventojų – 10,3 proc.
Prognozuojama, kad per 2017 m. darbo biržoje užsiregistruos 3550 bedarbių, iš jų:
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Bus įregistruota
per 2017 m.
2130
1420
2343
1562
852

Vyrai
Moterys
Papildomai remiami bedarbiai
Nekvalifikuoti bedarbiai
Vyresni nei 50 m. bedarbiai
IV.

Procentas nuo įregistruotų
bedarbių
60,0
40,0
66,0
44,0
24,0

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

8. Per 2017 metų I pusmetį nukreipti į priemonę pagal viešųjų darbų programą 80 ieškančių
darbo asmenų.
9. Organizuoti viešųjų darbų programą 37 įmonėse.
10. Užtikrinti grįžtamąjį ryšį ir efektyvų lėšų, skirtų priemonės finansavimui, panaudojimą.
V.

PROGRAMOS TIKSLINĖS GRUPĖS IR PRIORITETAI

11.
Įvertinus darbdavių apklausų rezultatus ir bedarbių poreikį dalyvauti VD programoje
numatoma, kad 2017 m. galimybe organizuoti viešųjų darbų priemonę pasinaudos 37 įmonės ir dalyvaus
80 ieškančių darbo asmenų.
12. Atsižvelgiant į ieškančių darbo asmenų, turinčių arba galinčių turėti sunkumų integruotis į
darbo rinką dėl nepakankamos kvalifikacijos, darbo patirties ar ilgalaikio nedarbo nustatytos
prioritetinės tikslinės grupės asmenų, registruotų darbo biržoje, dalyvaujančių viešųjų darbų priemonėje:
- ilgalaikiai bedarbiai;
- nekvalifikuoti bedarbiai;
- vyresni kaip 50 m. bedarbiai;
- jauni iki 29 m. bedarbiai;
- asmenys iki registravimo darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų;
- socialinės paramos gavėjai.
13. Prioritetas darbdaviams, pageidaujantiems įgyvendinti viešųjų darbų priemonę:
- numatantiems po viešųjų darbų priemonės finansavimo pabaigos įdarbinti dalyvius;
- sėkmingai vykdė ankstesniais metais sutartinius įsipareigojimus.
VI.

VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS

14. Viešųjų darbų vykdymo laikas: 2017 m. vasaris – 2017 m. birželis.
15. Vidutinė ieškančio darbo asmens viešųjų darbų trukmė – 2 mėn. Jaunų iki 29 m.
nekvalifikuotų bedarbių viešųjų darbų trukmė – 4 mėn.
16. Ieškančio darbo asmens bendra viešųjų darbų trukmė per metus negali būti ilgesnė kaip 6
(šeši) mėnesiai. Viešųjų darbų trukmė skaičiuojama nuo ieškančio darbo asmens darbo sutartyje
viešiesiems darbams atlikti nurodytos pirmos darbo dienos iki jo atleidimo iš darbo dienos.
17. Ieškančius darbo asmenis atlikti viešuosius darbus siunčia Vilniaus teritorinės darbo biržos
Šalčininkų skyrius, atsižvelgdamas į jų galimybes šiuos darbus dirbti (profesinį pasirengimą, sveikatos
būklę, kelionės į darbą ir atgal trukmę).
18. Bedarbiai, atlikti viešuosius darbus siunčiami, jeigu tokie darbai yra numatyti nustatyta
tvarka parengtuose jų individualiuose įsidarbinimo planuose.
19. Siunčiant dirbti viešuosius darbus asmenis iki 18 metų, turi būti atsižvelgta į Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir kitų norminių teisės aktų nustatytas šių asmenų darbo sąlygas ir jų
įdarbinimo tvarką.
20. Viešieji darbai negali būti dirbami naktį ir švenčių dienomis.
VII.

PROGRAMOS FINANSAVIMAS, IŠLAIDOS
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21. Savivaldybė viešuosius darbus finansuoja iš valstybės biudžeto savivaldybėms skirtų lėšų
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti pagal Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktą.
22. Darbdaviui, įdarbinusiam pagal sutartį viešuosius darbus atlikti Vilniaus teritorinės darbo
biržos Šalčininkų skyriaus siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos šios kompensacijos:
22.1. Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartį viešuosius darbus atlikti Vilniaus teritorinės
darbo biržos Šalčininkų skyriaus siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos šios
subsidijos darbo užmokesčiui:
22.1.1. Darbo užmokesčio kompensacija už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą
mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį;
22.1.2. Draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensacija,
apskaičiuota nuo šios Programos 22.1.1 punkte nurodytos darbo užmokesčio kompensacijos.
22.1.3. Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo
valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);
22.2. Darbo užmokesčio kompensaciją darbdaviams moka Vilniaus teritorinės darbo biržos
Šalčininkų skyrius (60 procentų) ir Šalčininkų rajono savivaldybė (40 procentų).
23. 2017 m. I pusmečio viešųjų darbų programos, kurios metu bus vykdomos valstybinės
(valstybės savivaldybėms perduotos) funkcijos, įgyvendinimui Šalčininkų rajono savivaldybė planuoja
skirti 37830,00 Eur, iš jų 2470,00 Eur viešųjų darbų administravimo išlaidoms (7 procentus nuo
darbdaviams kompensuojamos lėšų sumos).
24. Vilniaus teritorinės darbo biržos Šalčininkų skyrius 2017 m. I pusmetį viešųjų darbų
įgyvendinimui planuoja skirti 55720,00 Eur, iš jų 2000,00 Eur dirbantiems viešųjų darbų kelionės į darbą
ir atgal išlaidų kompensavimui.
Iš jų
Viso lėšų,
tūkst. Eur

Subsidija darbo
užmokesčiui,
tūkst. Eur

Administravimo
išlaidoms,
tūkst. Eur

Kelionės išlaidų
kompensavimui,
tūkst. Eur

Šalčininkų rajono
savivaldybė
Vilniaus TDB
Šalčininkų skyrius

37,83

35,36

2,47

-

55,72

53,72

-

2,0

Iš viso:

93,55

89,08

2,47

2,0

VIII. LAUKIAMI REZULTATAI.
25. Per 2017 m. I pusmetį planuojama nukreipti į viešųjų darbų programą 80 ieškančių darbo
asmenų. 37 darbdaviai pasinaudos galimybe organizuoti viešuosius darbus savo įmonėse.
Viešųjų darbų priemonės dėka bus sutvarkyta rajono teritorija, miškai, parkai, upių, ežerų pakrantės,
istorijos ir kultūros paveldo objektai, neveikiančios kapinės.
Registruoti darbo biržoje bedarbiai turės galimybę laikinai įsidarbinti, siekiant atstatyti, palaikyti ar
įgyti naujus darbo įgūdžius bei užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.
IX.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

26. Darbdaviai, atrinkti šiai Programai įgyvendinti, privalo užtikrinti tikslingą viešiesiems darbams
skirtų lėšų panaudojimą.
27. Programa gali būti tikslinama. Patikslintą viešųjų darbų programą tvirtina Šalčininkų rajono
savivaldybės taryba.
_____________________________________
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