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      PATVIRTINTA
      Skuodo rajono savivaldybės tarybos      
      2007 m. birželio 14 d. sprendimu Nr.T9–88    


DARBDAVIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ORGANIZUOTI VIEŠUOSIUS DARBUS, ATRANKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

	1. Darbdavių, pageidaujančių organizuoti viešuosius darbus Skuodo rajone, atrankos aprašas (toliau vadinama –  šis Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr.73-2762; 2007, Nr. 59-2278) 9 ir 28 straipsniais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A1-214 ,,Dėl viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3374; 2006, Nr. 88) bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. A1-146 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo minnistro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-214 „Dėl viešųjų darbųorganizavimo sąlygų irį tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 60-2326).
            2. Šis Aprašas reglamentuoja Skuodo rajono savivaldybės ir Skuodo darbo biržos (toliau vadinama – Darbo birža) viešųjų darbų programai vykdyti skelbiamos darbdavių, pageidaujančių organizuoti viešuosius darbus, atrankos (toliau vadinama – Atranka) organizavimo bei vykdymo sąlygas ir tvarką. 
3. Atranką vykdo nuolat veikianti Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisija (toliau vadinama – Komisija), kurią tvirtina Skuodo rajono savivaldybės taryba.
4. Atrankos tikslas – atrinkti darbdavius, pageidaujančius organizuoti viešuosius darbus, numatytus viešųių darbų programoje, kurie suteiks laikinus viešuosius darbus bedarbiams ir kitiems asmenims, nustatyta tvarka užsiregistravusiems Darbo biržoje. 
5. Darbdaviai, organizuodami viešuosius darbus, privalo užtikrinti darbo sąlygas atitinkančias Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo ir kitų saugų darbą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, aprūpinti atsiųstus dirbti viešuosius darbus asmenis reikalingomis darbo priemonėmis, vykdyti Viešųjų darbų atlikimo sutarties įsipareigojimus.
6. Atranka organizuojama vadovaujantis:
6.1. Užimtumo rėmimo įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, Viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašu, kitais įstatymais bei teisės aktais;
6.2. Savivaldybės tarybos patvirtintu šiuo Aprašu ir Komisijos darbo reglamentu;

II. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Komisijos darbo forma yra posėdžiai, kurie rengiami Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
8. Komisijos darbą organizuoja, šaukia posėdžius ir jiems vadovauja komisijos pirmininkas.
9. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.
10. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, gali iki Komisijos posėdžio pradžios raštu pareikšti savo nuomonę, kuri įrašoma į protokolą numatytu svarstyti klausimu.
11. Komisijos darbe, esant reikalui, patariamojo balso teise gali būti kviečiami dalyvauti ir kiti asmenys.
12. Sprendimus priima dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma atviru balsavimu, jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas. 
13. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas: 
13.1. turi teisę gauti iš darbdavių informaciją apie numatomų vykdyti viešųjų darbų pobūdį, planuojamų laikinai įdarbinti asmenų skaičių, keliamus reikalavimus jų kvalifikacijai, lėšų poreikį, ir viešųjų darbų atlikimo terminus bei apimtis;
13.2. prašyti, kad darbdaviai paaiškintų pateiktus pasiūlymus;
13.3. privalo vykdyti šiame Apraše nurodytas funkcijas ir rajono Savivaldybės tarybos nustatytas užduotis.
13.4. siekia, kad racionaliai ir tikslingai būtų naudojamos lėšos, skirtos valstybės savivaldybei deleguotoms funkcijoms atlikti.

III. ATRANKOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

	15. Darbdavių, pageidaujančių organizuoti viešuosius darbus, Atranka rengiama po savivaldybės metinio biudžeto patvirtinimo kas ketvirtį, o prireikus ir dažniau. 		
16. Informacija apie numatomą darbdavių Atranką viešųjų darbų programai vykdyti skelbiama Skuodo rajono spaudoje bei Skuodo rajono savivaldybės tinklalapyje. 
17. Darbdaviai, norintys dalyvauti atrankoje, pateikia paraišką (1 priedas) 
18. Atrankos dalyvių pateiktos paraiškos turi būti užregistruojamos viešųjų darbų paraiškų registracijos žurnale.
19. Atrankoje gali dalyvauti įmonės, įstaigos ir organizacijos, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos bei pavaldumo ir nustatyta tvarka įregistruoti ūkininkų ūkiai. Pirmenybė teikiama:
19.1. ne pelno siekiančioms, pirmiausia iš valstybės ir savivaldybės biudžeto išlaikomoms įmonėms ir organizacijoms;
19.2. darbdaviams kurie įsipareigoja:
19.2.1. sukurti naujas nuolatines darbo vietas;
19.2.2. po viešųjų darbų asmenį įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį ne trupesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;
19.2.3. prisidėti nuosavomis lėšomis finansuojant kitas išlaidas, susijusias su viešųjų darbų atlikimu; 
19.3. darbdaviams, kurie prisideda prie vietos socialinės infrastruktūros palaikymo ir plėtros, vykdantiems socialinę, istorinę reikšmę turinčias programas.
20. Atrankai pateikta medžiaga dalyviui negrąžinama.
21. Jeigu Atrankos būdu parinktas darbdavys raštiškai atsisako organizuoti viešuosius darbus, Komisija parenka kitą darbdavį pagal įvykusios Atrankos rezultatus. 
22. Jeigu Viešųjų darbų programai vykdyti neįregistruojamas nė vienas dalyvis, Atranka laikoma neįvykusia ir komisija gali Atranką skelbti pakartotinai.

IV. DALYVIŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

	23. Dalyvių atrankos kriterijai:
24.1. darbdaviai, kurie įsipareigoja po viešųjų darbų asmenį įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį ne trupesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;
	24.2. darbdaviai, suteikiantys viešuosius darbus:
24.2.1. bedarbiams,  negaunantiems nedarbo socialinio draudimo išmokos ir auginantiems bendrojo lavinimo ar kitokias švietimo sistemos mokyklų grupes lankančius vaikus; 
24.2.2. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 20-55 procentų darbingumo lygis;
24.2.3. pradedantiesiems darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją;
	24.2.4. ilgalaikiams bedarbiams;
	24.2.5. vyresniems kaip 50 metų darbingiems asmenims;
24.3. viešųjų darbų organizavimas aukščiausio nedarbo lygio teritorijose;
	24.4. kvalifikacinių žinių įgijimo ir tobulinimo galimybė;
	24.5. viešųjų darbų atitikimas viešųjų darbų programą;
	24.6. viešųjų darbų atitikimas vietos socialinę infrastruktūrą palaikyti ir plėtoti, teikiama socialinė nauda;
	24.7. viešųjų darbų vykdymo laikas (galimybė organizuoti viešuosius darbus I ir IV metų ketvirčiuose).
	25. Komisija laimėtojus (darbdavius) įvertina (2 priedas) ir atrenka pagal daugiausia surinktų balų skaičių, parengia sąrašą nurodant darbdavius, numatomus atlikti darbus, dalyvių skaičių ir lėšas. Sąrašą teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.
	26. Patvirtinus sąrašą, per 5 darbo dienas kiekvienas Atrankos dalyvis informuojamas raštu apie atrankos rezultatus. Laimėjusius darbdavius kviečia pasirašyti trišalę  viešųjų darbų organizavimo ir finansavimo sutartį.
	
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Su darbdavių viešiesiems darbams atlikti organizavimo Atranka susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
28. Ginčai dėl Atrankos organizavimo ir komisijos sprendimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka
29. Už komisijos sprendimus pagal kompetenciją atsako komisijos pirmininkas, sekretorius ir nariai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

________________________


Ramutė Perminienė, 73 992 








    
    


