
VIESUJU DARBV IGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS
zors-os-2s NR. u2-38 /si- ettl

Kelme

Siauliq teritorind darbo bir?,a darbo birZa (toliau vadinama - darbo birLa), atstovaujama
Kelmes skyriaus vedejo Stasio Povilaidio, veikiandios pagal Siauliq teritorines darbo birZos direktoriaus
2015 metq kovo 4 d. igaliojim4 Nr. (1.3) 5-696, Kelmds rajono savivaldybd (toliau vadinama -
savivaldybe), atstovaujama administracijos direktores Irenos Sirusienes, veikiandios pagal Kelmes rajono
savivaldybes administracijos veiklos nuostatus, ir Kelmds Jono Graiiitrno gimnazija (toliau vadinama -
darbdavys), atstovaujama(-as) direktoriaus Rimo Bielskio, veikiandio pagal Kelmes Jono Graidi[no
gimnazijos veiklos nuostatus, toliau bendrai vadinamos Salimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos
politikos priemoniq igyvendinimo s4lygq ir tvarkos apra5u (toliau vadinama - Apra5as) ir Vie5qjq darbq
programa, patvirtinta 2014 m. gruodZio 19 d. Kelmes rajono savivaldybes Tarybos sprendimu Nr. T-372,
sudardme 5i4 Vie5qfq darbq igyvendinimo ir finansavimo sutarti (toliau vadinama - 5i Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

Vie5r{iq darbq igyvendinimas ir finansavimas

II. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

1. Darbdarys isipareigoja:
1.1. igyvendinti Siuos vie5uosius darbus:

1.2. sudaryti su darbo birZos siqstais vie5uosius darbus dirbti darbo ieSkandiais asmenimis, atitinkandiais
darbdavio pateiktus reikalavimus (toliau vadinama- darbuotojai), terminuotas darbo sutartis Sios Sutarties 1.1

punkte nurodyiems darbams atlikti ir per 3 darbo dienas nuo sutardiq sudarymo dienos pateikti darbo btrtai k
savivaldybei Siq sutardiq koprjas.

1.3. uZtikrinti darbuotojams teises aktq reikalavimus atitinkandias darbo s4lygas;
1.4. supaZindinti darbuotojus, prie5 jiems pradedant dirbti vie5uosius darbus, su darbq saugos

reikalavimais, darbq atlikimo tvarka ir apr[pinti juos reikiamomis darbo priemonemis;
1.5. tvarkyti darbuotojq darbo laiko apskait4;

Eil,
Nr.

Vie5qj q datbq pavadimmas PradLia Pabaiga Trukme
(darbo
dienos,
valandos)

Orientaci
nis darbo

vietq
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I 2 3 4 5 6

I Laikino pob[dZio miestq, rajoml ir gyvenviediq gatviq,
pesdiqlq ir dviradiq takq, keliq, pakeliq, priskirtq
patikejimo teise valdyti kelio statiniq ir kitq vieSojo

naudojimo objektq smulkaus remonto ir prieZilros darbai

bei vieSojo naudojimo teritorijq tvarkymo ir prieZiflros,

apZeldinimo ir Zeldiniq prieZiriros darbai (sezoniniai

darbai: Ziemos metu-sniego valyrnas, ledo valymas nuo

takq, smelio barstymas, sniego Slavimas ir kiti laikino
pobfidZio darbai susijg su sniego pa5alinimu, rudens-

medZiq lapq grebimas ir kiti laikino pobudZio darbai susijg

su augalinirl atliekq sutvarkymu, vasaros-Zeldiniq

prieZifra, pavasaris-gelynq sodinimas, medZiq genej imas ir
kiti laikino pobudZio darbai), skirti padeti palaiky'ti ir (ar)

pletoti vietos bendruomenes socialing infiastmktlr4,
esandiq valstybineje Zemeje:

1,33 ha teritorijos tvarkymo ir kiti laikino pobfidZio darbai.
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1.6. iSmoketi idarbintam asmeniui darbo sutartyje vie5iesiems darbams atlikti nurodytu laiku
nusta[t4 darbo uZmokesti, darbo sutardiai vie5iesiems darbams atlikti pasibaigus arba j4 nutraukus -
kompensacij1 uL nepanaudotas atostogas ir laiku sumoketi nuo Sio darbo uZmokesdio apskaidiuotas
drabtejo privalomojo valstybinio socialinio draudimo fmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

1.7. menesiui pasibaigus, ne vdliau kaip iki 15 d., pateikti darbo btrZai r savivaldybei su darbo laiko
apskaita ir apmokejimu susijusius dokumentus, kuriq sqraSq Mrtina Lietuvos darbo birZos direktorius;

1.8. atleidus i5 darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo atleidimo dienos raitu apie tai informuoti
savivaldybg ir darbo birL4, nurodant darbo sutarties nutraukimo prieZasti;

1.9. nustatlta tvarka leisti darbo birZos pakviestam asmeniui, dirbandiam vie5uosius darbus, at\Tkti i
darbo birZ4 aptarti pasillyrno idarbinti pagal kit4 darbo sutarti;

1.10. vie5iesiems darbams pasibaigus, idarbinti (iSskyrus bendrojo lavinimo mokyklq mokinius) pagal
darbo sutarti ___:_asmenis ne trumpesniam kaip 6 menesiq laikotarpiui (Sis punktas privalomas darbdaviams,
kurie savo parai5kose nurode toki isipareigojimq);

1.11. prisiddti nuosavomis le5omis finansuojant Apra5o 80 punkte nurodytas kitas su vie5qjq darbq
atlikimu susijusias i5laidas (Sis punktas privalomas dmbdaviams, kurie savo parai5kose mrode toki
isipareigojim4);

1.12. pateikti darbo birZai ir savivaldybei jq pra5om4 informacij4 bei dokumentus, susijusius su vie5qjq
darbq igvendinimu, ir sudaryti sqlygas patikrinti, kaip igvendinami viesieji darbai.

2. Darbo birZ,a isipareigoja:
2.1. nusiqsti idarbinti i vie5uosius darbus i Kelmes Jono Graidilno eimnazij4 I asmenis (-q) su

rekomendacij omis, atsiZvelgiant i darbdavio pateiktus reikalavimus;
2.2. ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo idarbintq darbo birZos siqstq asmeil+ su darbo laiko

apskaita ir apmokejimu susijusiq dokumentq, kuriq s4ra54 tvirtina Lietuvos darbo birZos direktorius,
gavimo dienos kiekvien4 menesi uZ kiekvien4 dirbanti vie5uosius darbus asmeni pervesti darbdaviui 60
procentq subsidijos darbo uZmokesdiui kompensuoti, apskaidiuotos uZ fakti5kai dirbt4 laik4 pagal t4
menesi galiojanti Vyriausybes patvirtint4 minimalqji valandini atlygi ir nuo Sio darbo uZmokesdio-
apskaidiuotq draudejo privalomojo valstybinio socialinio draudimo imokq sumos, o darbo sutardiai
vie5iesiems darbams atlikti pasibaigus arba j4 nutraukus, 60 procentq iSmoketos pinigines kompensacijos
uZ nepanaudotas atostogas (iskaitant draudejo privalomojo valstybinio socialinio draudimo imokq sum4);

2.3. nusiqsti per 5 darbo dienas dirbti vie5uosius darbus kitus asmenis, jeigu Siuos darbus dirbantys
asmenys savo ar darbdavio iniciatlva anksdiau numa[to laiko nutraukia darbo sutarti viesiesiems darbams
atlikti;

2.4. tikrr'1rfii, kaip darbdavy s i gvendina vie Suo sius darbus.

3. Savivaldybd isipareigoja:
3.1. ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo idarbintq darbo birZos siqstq asmenq su darbo laiko

apskaita ir apmokejimu susijusiq dokumentq, kuriq s4ra54 tvirtina Lietuvos darbo birZos direktorius,
gavimo dienos kiekvien4 menesi uZ kiekvien4 dirbanti vie5uosius darbus asmeni pervesti darbdaviui 40
procentq subsidijos darbo uZmokesdiui kompensuoti, apskaidiuotos uZ fakti5kai dirbt4 laik4 pagal t4
menesi galiojanti Vyriausybes patvirtint4 minimalqji valandini atlygi ir nuo Sio darbo uZmokesdio
apskaidiuotq draudejo privalomojo valstybinio socialinio draudimo imokq sumos, o darbo sutardiai
vieSiesiems darbams atlikti pasibaigus arba jq nutraukus,40 procentq iSmoketos pinigines kompensacijos
uZ nepanaudotas atostogas (iskaitant draudejo privalomojo valstybinio socialinio draudimo imokq sum4);

3.2.vadovaujantis Apra5o 80 punktu, nustatyta tvarka i5 dalies kompensuoti darbdaviui 7 proc.
kitq su vie5qjq darbq atlikimu susijusiq i5laidq;

3.3. tikrinti, kaip darbdavys naudoja vie5iesiems darbams skirtas lesas ir igyvendina viesuosius
darbus.

III. SALIU ATSAKOMYBE IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

4 Darbo birLair savivaldybe gali nutraukti 5i4 Sutarti, kai nustatoma, kad darbdavys nevykdo Sioje
Sutarlyje nustatytq s4lygq, ispejusios darbdavi prie5 10 dienq.



5. Darbdar,ys gali nutraukti 5i4 Sutarti, kai darbo birLa ar savivaldybe nesilaiko Sioje Sutartyje
numatytq s4lygq, ispejgs darbo birL4ar savivaldybg prie5 10 dienq.

6. UZ darbo birZai ir. savivaldybei pateiktq idarbintq darbo birZos siqstq asmem+ su darbo laiko
apskaita ir apmokejimu susijusiq dokumentq, kuriq s4ra54 wirtina Lietuvos darbo birZos direktorius,
teisingum4 atsako darbdavys.

7. Salys uZ Sioje Sutartyje nurodytq fsipareigojimq ner,ykdym4 atsako istatymq ir kitq teises aktq
nustatyta tvarka.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

g. Si Sutartis gali blti nutraukta, pakeista bei papildyta Sa[q ra5ti5ku susitarimu. Visi Sios

Sutarties papildymai ir pakeitimai yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.
9. Si Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais - po vien4 kiekvienai SaHai.

10. Gindai del Sios Sutarties rykdymo sprendZiami istatymq nustafrta tvarka.
1 1. Si Sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo dienos.

Saliq adresai ir rekvizitaiz

r)arbo birZa

Trakq g. 39, LT -7 6290, Siauliai
kodas 191435440,
Telef. (8 42T 51 0s7
AB DNB bankas, kodas 40100
a/s LT 67 4010044200010130

Kelmes skyriaus vedejas

Savivaldyb6

V.DidZiojo g. 58. LT-86 I 43"Kelme

fm. kodas 188768730
tel. (8 427) 69 053
AB DNB bankas, kodas 40100
al s LT 444070043 80003 0074

Darbdavys

Raseiniq g. 1, LT-86162, Kelme

fm. kodas 190091584
tel. (8 427) 61 195

AB DNB bankas, kodas 40100
a/ s LT 9 5 40 10043 8 00090072

istracijos direktore

,j')


