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

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLAT VEIKIANČIOS VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

	1. Nuolat veikiančios viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamentas (toliau vadinama – Reglamentas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr.73-2762) 9 ir 28 straipsniais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministo 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 ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-214 „Dėl viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
2. Darbo reglamentas nustato:
2.1. paraiškų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką bei laikotarpį, per kurį komisija atrenka darbdavius viešųjų darbų programai atlikti;
2.2. Komisijos narių kvietimo tvarką ir posėdžių datą;    
2.2. Komisijos posėdžio eigos tvarką;
2.4. Komisijos posėdžio protokolavimo tvarką.

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

	3. Komisijos sekretorė priima ir užregistruoja, darbdavių siūlančių viešuosius darbus, paraiškas paraiškų registracijos žurnale.
	4. Paraiškos nagrinėjamos ir vertinamos komisijos posėdyje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus nurodytam paraiškų pateikimo terminui. 
	5. Komisija laimėtojus atrenka pagal daugiausia surinktų balų skaičių. Jei dalyviai surenka vienodą balų skaičių, laimi tas darbdavys, kurio paraiška pateikta (gauta) pirmiau. 
	6. Iš neatrinktų paraiškų formuojamas darbdavių, norinčių organizuoti viešuosius darbus, rezervas. 

III. KOMISIJOS NARIŲ KVIETIMO TVARKA IR POSĖDŽIŲ DATA

	7. Komisijos nariams apie rengiamą posėdį pranešama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio. Prireikus skubiai surengti komisijos posėdį, jos nariai gali būti kviečiami posėdžio dieną. Komisijos nariai į posėdžius kviečiami žodžiu.
	8. Komisija posėdžius rengia kas ketvirtį, o prireikus ir dažniau.

IV. KOMISIJOS POSĖDŽIO EIGOS TVARKA

	 9. Komisijos pirmininkas supažindina komisijos narius su darbdavių pateiktomis paraiškomis, jų siūlomais viešaisiais darbais.
	10. Komisija susipažįsta su pateiktomis paraiškomis, nagrinėja, palygina ir įvertina darbdavių pateiktus pasiūlymus balais, pagal nustatytus kriterijus. 
	11. Komisijos nariai gali užduoti klausimus arba pareikšti savo nuomonę.
	12. Kviestiniai ar savo noru dalyvaujantys asmenys kalbėti posėdyje ar užduoti klausimus gali tik komisijos pirmininkui leidus.   
	13. Kalbų ir diskusijų trukmė nustatoma prieš pradedant svarstyti klausimą.
	14. Užpildomi darbdavių, suteikiančių viešuosius darbus, vertinimo lapai, po kuriais pasirašo komisijos pirmininkas ir nariai. 

V. KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAVIMO TVARKA

	15. Komisijos posėdžio svarstomi klausimai, rezultatai ir priimti sprendimai  yra protokoluojami. 
	16. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.
	17. Protokolai yra registruojami protokolų registracijos žurnale ir saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
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