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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO
PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2021 m. sausio 22 d. Nr. T-3
Šakiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 3 dalimi ir
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 „Dėl
Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šakių rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a ,
patvirtinti Šakių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programą (pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas,
arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8 A,
Kaunas.
Savivaldybės meras

Edgaras Pilypaitis

PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-3
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO
PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šakių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programa (toliau – Programa)
parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Užimtumo įstatymu ir
Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl užimtumo didinimo
programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Programos vykdytojai – Šakių rajono savivaldybės seniūnijos ir biudžetinės įstaigos.
3. Programos tikslas:
3.1. sudaryti galimybes padėti bedarbiams, piniginės socialinės paramos gavėjams, nustatyta
tvarka įsiregistravusiems Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Šakių skyriuje (toliau – Užimtumo tarnyba),
greičiau integruotis į darbo rinką, siekiant užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų;
3.2. sutvarkyti Šakių rajono savivaldybės bendro naudojimo viešąsias erdves, atlikti kitus
laikino pobūdžio visuomenei naudingus darbus, teikiančius socialinę naudą vietos bendruomenei.
4. Programa atitinka Šakių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano
Užimtumo didinimo įgyvendinimo programą.
5. Programos įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 10 d.
II SKYRIUS
UŽIMTUMO BŪKLĖS ANALIZĖ
6. Šakių rajono savivaldybės teritorija, viena iš penkių Marijampolės apskrities savivaldybių,
yra pietvakarinėje Lietuvos dalyje, šiaurinėje Sūduvos krašto dalyje, prie sienos su Kaliningrado
sritimi. Rajono savivaldybės plotas – 145 337,02 ha. Tai didžiausia Marijampolės apskrities
savivaldybė, kurią sudaro 3 miestai – Kudirkos Naumiestis, Gelgaudiškis, Šakiai, 8 miesteliai –
Barzdai, Griškabūdis, Kriūkai, Lekėčiai, Lukšiai, Sintautai, Žemoji Panemunė ir Žvirgždaičiai, 533
kaimai. Rajone yra 14 seniūnijų.
7. Šakių savivaldybėje 2020 m. metų pradžioje gyveno 26707 žmonės, iš jų – 26,9 proc.
mieste ir 73,1 proc. kaime. Lietuvoje šie rodikliai tokie: miestuose gyvena 67,1 proc. gyventojų,
kaimuose – 32,9 proc. Rajono savivaldybėje, palyginus su Lietuvos rodikliais, kaimo gyventojų
procentas yra daugiau kaip du kartus didesnis. Šakių rajono savivaldybėje gyventojų skaičius 2020
m. sumažėjo 10 proc. palyginus su 2016 m. rajono gyventojų skaičiumi, kai Lietuvoje šiuo laikotarpiu
gyventojų sumažėjo 3,3 proc. (1 lentelė). Spartėjantis visuomenės senėjimas, didėjanti emigracija
įtakoja potencialios darbo jėgos skaičiaus mažėjimą.
Gyventojų skaičiaus kitimas
Teritorija
Šakių raj. savivaldybė
Marijampolės apskritis
Iš viso Lietuvoje

2016 m.
29693
149077
2888558

2017 m.
28938
145360
2847904

2018 m.
28039
141287
2808901

1 lentelė
2019 m.
27341
138678
2794184

Šaltinis. 2020-09-30 www.stat.gov.lt

2020 m.
26707
136671
2794090
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8. Užimtumo tarnybos duomenimis žemiausias registruoto nedarbo rodiklis fiksuotas Šakių
rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse. Apskrities savivaldybėse, išskyrus Kalvarijos
savivaldybę, nedarbo rodiklis nežymiai padidėjo palyginus su 2018 m. rugpjūčio mėnesio
duomenimis.
Nedarbo lygio rodikliai Lietuvoje ir Marijampolės apskrities savivaldybėse 2016-2020 m.
2 lentelė
Rodikliai
2016-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2019-09-01 2020-01-01
Nedarbo lygis, proc.:
Lietuvoje
9,0
8,5
8,7
8,2
6,4
Kalvarijos r. sav.
15,2
14,8
14,5
13,0
13,7
Kazlų Rūdos sav.
11,4
12,0
11,7
11,3
11,7
Marijampolės sav.
8,9
8,3
8,0
7,6
7,8
Šakių r. sav.
11,3
9,2
8,4
7,3
8,4
Vilkaviškio r. sav.
11,5
10,1
10,1
9,4
10,0
Šaltinis: Užimtumo tarnybos duomenys

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
duomenimis, Šakių rajono savivaldybėje nedarbo lygis (bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus
gyventojų) 2020 m. sausio mėn. yra vienas iš mažesnių tarp Marijampolės apskrities savivaldybių –
8,4 proc. bei 2 procentiniais punktais didesnis nei bendras Lietuvos nedarbo lygis.
Šakių rajono savivaldybėje per 2019 metus buvo įregistruota 2275 bedarbiai, lyginant su 2018
metais įregistruota apie 355 bedarbių daugiau nei prieš metus. Registruotų bedarbių ir darbingo
amžiaus gyventojų skaičius 2015–2018 metų laikotarpiu turėjo mažėjimo tendenciją, 2020 metais šis
rodiklis pakilo 1,12 procentiniais punktais palyginus su 2019 m. gruodžio mėn.
Bedarbių pasiskirstymas pagal Šakių rajono seniūnijas 2015–2020 m.
3 lentelė
Seniūnija
Bedarbių procentas nuo darbingų amžiaus gyventojų, proc.
2015-01-01 2016-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2019-01-01 2020 m. 14 mėn.
vidurkis
Barzdų
17,6
16,5
16,0
12,5
15,7
15,69
Gelgaudiškio
10,1
12,7
9,5
8,2
9,3
11,21
Griškabūdžio
14,6
14,0
10,5
10,1
11,1
11,71
Kidulių
10,5
8,8
7,0
5,4
6,4
7,27
Kriūkų
5,3
5,2
4,3
3,9
4,7
7,01
Kudirkos
15,3
13,3
11,7
11,4
10,8
12,66
Naumiesčio
Lekėčių
7,6
9,0
6,6
6,1
8,0
7,8
Lukšių
9,7
9,7
7,9
6,7
6,8
7,84
Plokščių
14,1
15,0
11,7
11,7
10,5
11,52
Sintautų
12,5
11,4
9,4
8,0
8,6
8,97
Slavikų
14,7
16,5
13,7
13,4
11,6
14,48
Sudargo
11,4
9,2
7,1
6,3
7,0
7,60
Šakių
9,7
9,2
7,5
6,5
7,2
8,33
Žvirgždaičių
14,7
14,7
16,2
12,9
13,2
14,22
Iš viso
11,5
11,3
9,3
8,4
8,4
7,93
Šaltinis: Užimtumo tarnybos duomenys

Daugiausiai bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų Šakių rajone užregistruotas
Barzdų, Žvirgždaičių, Slavikų, Kudirkos Naumiesčio seniūnijose. Palyginus su 2019 m. pradžios
laikotarpiu matyti nedarbo lygio kilimas daugumoje rajono seniūnijų.
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Ilgalaikių bedarbių skaičius 2019 m. pabaigoje Šakių r. sav. buvo užregistruotas – 272, kai
2018 m. pabaigoje – 534, t.y. 2019 m. pabaigoje užregistruota 262 ilgalaikiais bedarbiais mažiau nei
2018 m.
III SKYRIUS
PASLAUGŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS
9. Programos tikslams pasiekti bus vykdomi šie laikino pobūdžio darbai:
9.1. Kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, pakelių bei viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir
priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros miestuose ir seniūnijose laikino pobūdžio darbai.
9.2. Socialinės ir visuomeninės paskirties objektų, esančių valstybinėje žemėje, teritorijų
tvarkymo laikino pobūdžio darbai.
9.3. Medžių sodinimo, aplinkosauginių ir rekreacinių objektų, rekreacinės infrastruktūros
tvarkymo ir priežiūros darbai ir sanitarinės priežiūros darbai.
9.4. Istorijos, kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, nacionalinio ir regioninių parkų,
neveikiančių kapinių, kitų saugomų ir turinčių išliekamąją vertę objektų priežiūros pagalbiniai laikino
pobūdžio darbai.
9.5. Ežerų ir kitų vandens telkinių, pakrančių, paplūdimių tvarkymo ir priežiūros laikino
pobūdžio darbai.
9.6. Pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas (asmenims su sunkia
negalia).
10. Atsižvelgus į Kauno klientų aptarnavimo departamento Šakių skyriaus atliktos darbo
rinkos analizės duomenis numatoma per 2021 metus nukreipti laikino pobūdžio darbams 24 darbo
ieškančius asmenis.
11. Programoje gali dalyvauti Užimtumo tarnyboje registruoti bedarbiai, įvardinti Užimtumo
įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje.
12. Programos dalyvių vidutinė laikino darbo trukmė – nuo 2 mėnesių iki 6 mėnesių per
metus, skaičiuojama vidutinė įdarbinimo trukmė – 4 mėnesiai. Dalyvavimo Programoje trukmė
skaičiuojama nuo darbo ieškančio asmens darbo sutartyje laikino pobūdžio darbams atlikti nurodytos
pirmos darbo dienos iki jo atleidimo iš darbo dienos.
13. Ieškančius darbo asmenis dalyvauti Programoje siunčia Užimtumo tarnyba.
14. Darbdavių, pageidaujančių dalyvauti Programoje, atranką vykdo Šakių rajono
savivaldybės nuolat veikianti Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir darbdavių atrankos
komisija (toliau – Komisija).
15. Darbdavių, pageidaujančių dalyvauti Programoje, atrankos pagrindinis kriterijus
–prižiūrimų, tvarkomų bendro naudojimo viešųjų erdvių plotas.
16. Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Programoje, pateikia pasiūlymus Šakių rajono
savivaldybės administracijos direktoriui. Pasiūlymuose darbdaviai nurodo:
16.1. darbų pobūdį;
16.2. numatomų sukurti laikinų darbo vietų Programos dalyviams skaičių;
16.3. reikalavimus įdarbinamų asmenų kvalifikacijai ir kompetencijai;
16.4. lėšų poreikį;
16.5. darbų apimtis;
16.6. darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas ir terminus;
16.7. kitą skelbimuose apie numatomą įgyvendinti Programą nurodytą informaciją.
IV SKYRIUS
FINANSAVIMO PLANAS
17. Programa finansuojama iš valstybės biudžeto savivaldybėms skirtų lėšų valstybinėms
(valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti pagal Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktą (dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos
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politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas) ir rajono savivaldybės biudžeto
savarankiškųjų savivaldybės funkcijų lėšų. 2021 metams valstybinėms funkcijoms atlikti
įgyvendinant gyventojų užimtumo programas planuojama skirti 60,9 tūkst. Eur (5 lentelė).
Finansavimo planas
5 lentelė
Vidutinė
Paslaugos kaina Finansavimo būdas
įdarbinimo
vienam asmeniui
trukmė
(tūkst. Eur)
60,9
24
4 mėn.
2,6
Laikinieji pagalbiniai darbai
18. Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartį programoje numatytiems darbams atlikti
teritorinės Užimtumo tarnybos siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos subsidijos,
skirtos apmokėti šias išlaidas:
18.1. darbo užmokesčio už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuoto pagal tą
mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį;
18.2. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms;
18.3. piniginei kompensacijai už išmokėtą programoje numatytus darbus dirbusiam asmeniui
kompensaciją už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio
draudimo įmokų sumą.
19. Programos lėšų finansavimo paskirstymą įsakymu tvirtina rajono savivaldybės
administracijos direktorius.
20. Programoje numatytiems darbams atlikti Šakių rajono savivaldybės administracija su
darbdaviais sudaro tipines dvišales darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis.
21. Darbdavys, dalyvaujantis Programoje, su Užimtumo tarnybos atsiųstais bedarbiais sudaro
terminuotas darbo sutartis laikino pobūdžio darbams atlikti.
Programos
lėšos (Eur)

Asmenų
skaičius

V SKYRIUS
PROGRAMOS TĘSTINUMAS IR PROGNOZĖ
22. Įvertinus ilgametę situaciją Šakių rajono savivaldybės darbo rinkoje, akivaizdu, kad
gyventojų užimtumo didinimo poreikis išliks ir artimiausiais metais. Šakių rajono savivaldybės
užimtumo didinimo programa bus įgyvendinama ir ateityje. Ateinančiais metais tikimasi įtraukti į
savivaldybės užimtumo didinimo programą ne mažiau kaip 50 asmenų, kuriems būtina pagalba,
integruojantis į darbo rinką.
23. Tęsiant Programos įgyvendinimą bei siekiant jos tikslų numatoma vykdyti visus šios
Programos 9 punkte išvardintus laikino pobūdžio darbus.
VI SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR ĮVERTINIMAS, VIEŠINIMAS
24. Nuolatinę Programos įgyvendinimo stebėseną, pažangos vertinimą, priežiūrą ir tikslinimą
vykdo Šakių rajono savivaldybės administracija, Užimtumo tarnyba ir Komisija.
25. Programoje dalyvaujantys darbdaviai teikia Šakių rajono savivaldybės administracijai ir
Užimtumo tarnybai informaciją apie priemonės įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą.
26. Šakių rajono savivaldybės administracija teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
ketvirtines ataskaitas apie Programos priemonių vykdymą ir rodiklių pokyčius. Programos rezultatai
aptariami ir vertinami Trišalėje taryboje (komitete, komisijoje).
27. Programa bei jos rezultatai bus viešinami Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje
ir vietinės žiniasklaidos priemonėmis.
28. Įgyvendindama Programą Šakių rajono savivaldybės administracija, seniūnijos
bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos Šakių skyriumi.
___________________________
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