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REIKALAVIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS UZIMTUMO REMIMO
ISTATYMO 28 STRAIPSNI9 4
DALIES GYVBNDINIMO IR AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIU
IGYVENDINIMO SALYGU IR TVARKOS APRASO, PRTvIRTINTo LIETUVOS
RESPUBLIKOS SOCIALINBS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGP"IUdIO
13 D" ISAKYMU NR. 41-499 ,,DEL AKTYVIOS DARBO RII{KOS POLITIKOS
PR.IEMONTV IGYVENDINIMO SALYGV IR TVARKoS ApRASo parvrRTrNrMo,6.
67.2 PUNKTO VYKDYMO
2017 m. sausio 19 d. Nr. 6-

s

Lietuvos Respublikos uZimtumo remimo istatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad
savivaldybe rengia_ vieSqiq darbq programas ir jas tvirlina, vykdydama valstytines
lvatstyUes
perduotas savivaldybems) ir savaranki5kas savivaldybiq funkcijas. Savivaldybes pianuojamr^
uitikti
viesuosius darbus numato savivaldybes strateginiame pletros ir
savivaldybes
sirateginiame
1ar;
veiklos planuose.
Aktyvios darbo rinkos politikos priemoniq igyvendinimo s4lygq ir tvarkos apra5o,
patvirlinto Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro ZOOS m. rugpjudio 13 d.
isakymu Nr. A1-499 ,,Del aktyvios darbo rinkos politikos priemoniq igyvendinimo s4lygq ir tvarkos
apra5o patvirtinimo",67.2 punkte inter alia nurodyta, kad savivaldybe viesqjq d"tb.l programas
rengia ir tviltina pagal darbo birZos pateikt4 vieSqjq darbq poreiki (darbo ieskandiq ur-.nq Jkaidiq,

vie5qjq darbq trukmg). Programos pafvirtinamos kiekvienais metais ne veliau

iaip iki

biudZetiniq metq pradZios.
Lietuvos Respublikos Vyriausybes atstovo Taurages apskrityje tarnyba nustate. kad
Silaies rajono savivaldybes taryba Siiales tu;otto savivaldyb es iotl m. viesrdq darbq programos iki
5io1 nepatvirtino.
AtsiZvelgdamai tai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZiDros istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
r e i k a I a u j u neatideliojant igyvendinti Lietuvos Respublikos uZimtumo remimo
28
straipsnio 4 dalies nuostatas ir ivykdyti Aktyvios darbo rinkos politikos priemoniq
istatyrno
igyvendinimo s4lygq ir tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikomo"iulin"s apsaugos ir
dalbo ministro 2009 m. rugpjDdio 13 d. isakymu Nr. A1-4gg Del aktyvios darbo rinkos pol-itikos
priemoniq igyvendinimo sqlygq ir tvarkos apra5o patvirtinimo'', 67.2 punkte nirstatytus
reikalavimus ir arlimiausiame savivaldybes tarybos posedyje (ne veliau kaip per 1 menesi nuo
reikalavimo gavimo dienos) patvirtinti Silales rajono savivaldybes 2017 m. vies-rJq darbq p.ogiu-4.

Apie priimt4 sprendimQ praSau praneSti Vyriausybes atstovui per

priemimo dienos.
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