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Prienų rajono savivaldybės tarybai
SPRENDIMO „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. UŽIMTUMO
DIDINIMO PROGRAMOS“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-01-20
Vadovaujantis Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d.
įsakymu Nr. A1-257, ir Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo
paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo
tvarkos aprašu, patvirtintu 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-715, siūloma tvirtinti Prienų
rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programą.
Parengtame Prienų rajono savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programos
projekte numatomi programos tikslai, užimtumo būklės analizė, paslaugos ir priemonės,
finansavimas, įgyvendinimo priežiūra ir įvertinimas bei viešinimas.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2019 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. A1-799 patvirtino Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių
biudžetams 2020 metais paskirstymą savivaldybių administracijoms, kuriame numatyta Prienų
rajono savivaldybės administracijai skirti patvirtintoms užimtumo didinimo programoms
įgyvendinti 139,4 tūkst. eurų. Į programą bus įtraukta apie 37 ieškantys darbo asmenys laikino
pobūdžio darbams.
Laikino užimtumo darbams įgyvendinti skirta 56,1 tūkst. eurų ir planuojama įtraukti 37
ieškančius darbo asmenis, kurie priklauso bent vienai iš Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje
nurodytų asmenų grupei. Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Programoje, pateikia paraiškas
Savivaldybės administracijai, kuriose nurodo planuojamų vykdyti darbų pavadinimą, numatomų
sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai ar
kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtį, darbo apmokėjimo sąlygas, įgyvendinimo terminus.
Bedarbius dalyvauti Programoje siunčia Užimtumo tarnybos Prienų skyrius, atsižvelgdamas į jų
galimybes dirbti minėtus darbus (profesinį pasirengimą, sveikatos būklę ir kt.).
Taip pat numatyta įgyvendinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų
nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį. Modeliui įgyvendinti skiriama
83,3 tūkst. eurų ir planuojama įtraukti 60-70 ilgą laiką nedirbančių asmenų, gaunančių piniginę
socialinę paramą ir atitinkančių Užimtumo rėmimo įstatymo 48 str.2 dalies 4 punkte nurodytas
asmenų grupes. Programa bus vykdoma nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Šiam
modeliui įgyvendinti planuojama įdarbinti atvejo vadybininką, kuris ieškančiam darbo asmeniui
numatys ir suteiks paslaugas, palengvinančias asmens perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo
rinkoje. Užimtumo didinimo programos išlaidos, skirtos nedirbančių asmenų atvejo vadybininko
darbo užmokesčiui mokėti bus finansuojamos iš modeliui įgyvendinti skirtų lėšų. Tai sudarytų 14,0
tūkst. Eur per 11 mėn. (1264,13 per mėn.). Prašome pritarti parengtam sprendimo projektui.
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