RIETAVO SAVIVALDYBĖS
DARBO RINKOS POLITIKOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai

2018 metai

Asignavimų valdytojas
(-ai), kodas

Rietavo savivaldybės administracija, 188747184

Vykdytojas (-ai), kodas

Rietavo savivaldybės administracija, 188747184
Daugėdų seniūnija, 188748329
Medingėnų seniūnija, 188665844
Tverų seniūnija, 188664938
Rietavo seniūnija, 188664742
Rietavo miesto seniūnija, 188665310
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, 188208112
Rietavo socialinių paslaugų centras, 300084115

Programos pavadinimas

Darbo rinkos politikos rengimo ir
įgyvendinimo programa

Programos parengimo
argumentai

Programa parengta siekiant užtikrinti Savivaldybei Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme priskirtos valstybinės
funkcijos (dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos
politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas) vykdymą.
Užimtumo didinimo programa suteikia laikiną darbą bedarbiams,
sudaro sąlygas įgyti darbinės patirties, susirasti nuolatinį darbą.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal SPP)

Visuomenės socialinės gerovės kūrimas ir
efektyvus viešasis valdymas

Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos/padalinio
strateginis tikslas

Užtikrinti Savivaldybės valdymo kokybę, Kodas
racionalų jos turto ir lėšų panaudojimą, gerinti
švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo
užimtumo sistemą, formuoti socialiai saugią ir
sveiką visuomenę

Programa

Tęstinė

Kodas

Kodas

08

01

01

Programos aprašymas
Užimtumo didinimo programos įgyvendinimą organizuoja Rietavo savivaldybė ir Telšių
teritorinė darbo birža. Programos darbai organizuojami bedarbiams, užsiregistravusiems Plungės
teritorinėje darbo biržoje, laikinai įdarbinti ir galbūt susirasti nuolatinį darbą. Programos tikslui
pasiekti bus vykdomi šie laikino pobūdžio darbai:
- Savivaldybės infrastruktūros objektų ir viešųjų erdvių priežiūros užtikrinimas;
- socialinių darbinių įgūdžių formavimas.
Ieškančių asmenų, nukreipiamų į Užimtumo didinimo programą, darbo trukmė per 12
mėnesių gali būti nuo 2 mėn. iki 12 mėn. Už darbo laiką mokamas darbo užmokestis,
apskaičiuotas pagal valstybės nustatytą minimalų valandinį atlygį arba minimalią mėnesinę algą.
Pirmenybė dalyvauti Užimtumo didinimo programoje teikiama ilgalaikiams bedarbiams,
bedarbiams, vyresniems negu 45 metų; moterims; bedarbiams, gaunantiems nedarbo socialinio

draudimo išmokas ir kt. bedarbiams. Įstaigose atliekami, nereikalaujantys aukštos kvalifikacijos
darbai, kurių pačioje įstaigoje ar organizacijoje nėra kam atlikti.
Nuo 2017 m. liepos 1 d., pasikeitus Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymui, I
pusmetį programos įgyvendinimui darbo užmokesčio subsidijos darbdaviams Savivaldybė skiria
40 proc., Telšių teritorinė darbo birža 60 proc. lėšų. II pusmetį programos įgyvendinimui darbo
užmokesčio subsidijos darbdaviams Savivaldybė skiria 100 proc. lėšų.
2018 metais Savivaldybė moka 100 proc. darbo užmokesčio subsidijos darbdaviams. Dėl
šių priežasčių per 2018 metus bus įdarbinti tik 4 ar 6 asmenys, priklausomai keliems mėnesiams
bus pasirašytos įdarbinimo sutartys.
Programos
tikslas

Didinti gyventojų užimtumą ir socialiai remtinų Kodas
visuomenės narių integraciją sukuriant naujas darbo
vietas

01

Tikslo aprašymas
Užimtumo didinimo programos darbai išlieka viena iš aktyviausių gyventojų užimtumo
priemonių, leidžianti pagerinti vietos socialinę infrastruktūrą, sukurti naujas darbo vietas, įtraukti
į programą labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų grupes (ilgalaikiai bedarbiai, bedarbiai,
vyresni negu 45 metų amžiaus, moterys, bedarbiai, gaunantys nedarbo socialinio draudimo
išmokas, bedarbiai, kuriems gresia ilgalaikis nedarbas, kaimo gyventojai, moksleiviai iš
socialinės rizikos ir daugiavaikių šeimų, neįgalieji).
Dirbantieji tampa socialiai apsaugoti, jie draudžiami privalomuoju socialiniu draudimu ir
turi galimybę įsitvirtinti darbo rinkoje ir po laikino įdarbinimo.
01 uždavinys – dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones
01 priemonė – bedarbių užimtumo rėmimas.
02 priemonė – bedarbių užimtumo rėmimas seniūnijose.
Uždaviniui įgyvendinti planuojama įdarbinti 4 ar 6 asmenis. Darbo rinkos politikai rengti
ir įgyvendinti numatoma panaudoti visą skirtą finansavimą.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Įgyvendinus šioje programoje iškeltą tikslą bus įkurta darbo vietų, palaikoma ir plėtojama
vietos socialinė ir ekonominė infrastruktūra. Labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys užsidirbs
lėšų pragyvenimui, nepraras darbo įgūdžių, dalis galbūt susiras nuolatinį darbą.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Programos vykdymas finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų.

Veiksmai, numatyti Rietavo savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su
vykdoma programa
I prioritetas – visuomenės socialinės gerovės kūrimas ir efektyvus viešasis valdymas.
1.1. tikslas – išsilavinusios visuomenės formavimas.
1.1.2. uždavinys – skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visuomenės švietimą ir tobulinimąsi.
1.4.tikslas – saugumo didinimas Savivaldybės teritorijoje.
1.4.1. uždavinys – užtikrinti viešąją tvarką ir gyventojų saugumą.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo
įstatymas, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas ir Vyriausybės nutarimai.
08 Programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. Eur)
Biudžetas
2017 m.

Patvirtintas
biudžetas
2018
metams

Projektas
2019
metams

Projektas
2020
metams

1. Iš viso asignavimų

28,3

14,5

30,0

40,0

1.1. Išlaidoms

28,3

14,5

30,0

40,0

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui

0,9

0,3

0,5

0,6

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti
2. Finansavimo šaltiniai

42,8

14,5

30,0

40,0

2.1. Savivaldybės biudžetas

28,3

14,5

30,0

40,0

2.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė
dotacija, iš jos:

23,3

14,5

30,0

40,0

2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

23,3

14,5

30,0

40,0

5,0

0,0

0,0

0,0

14,5

0,0

0,0

0,0

Ekonominės klasifikacijos grupės

2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti
2.1.2. Savivaldybės funkcijoms vykdyti
2.1.3. Aplinkos apsaugos specialiosios
programos lėšos
2.1.4. įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ir
butų nuomą lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos
2.2.2. ES lėšos
2.2.3. Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšos
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšos
2.2.5. kitos lėšos, iš jų:
2.2.5.1. 2 proc. soc. paramos lėšų
2.2.5.2. darbo biržos lėšos

14,5
14,5

Administracijos direktorius

Vytautas Dičiūnas

Programos koordinatorė

Rita Šinkūnė

