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4. Investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą (SADM)  

5. Ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims galimybės gauti darbą 

suteikimas, be kita ko pasitelkiant vietos užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo 

jėgos judumą (SADM)  

6. Jaunuolių, visų pirma nedirbančių ir nesimokančių, ilgalaikė integracija į 

darbo rinką (SADM)  

7 PRIORITETAS:  

Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas 

INVESTICINIAI PRIORITETAI: 

2. Užimtumui palankaus ekonomikos augimo rėmimas kuriant vidinį potencialą, 

kaip teritorinės strategijos konkrečioms vietovėms dalį, įskaitant nuosmukį 

patiriančių pramoninių regionų pertvarkymą ir specifinių gamtos ir kultūros 

išteklių prieinamumo bei naudojimąsi jais gerinimas (VRM)   
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2. INVESTICINIS PRIORITETAS: Užimtumui palankaus ekonomikos augimo 

rėmimas kuriant vidinį potencialą, kaip teritorinės strategijos konkrečioms 

vietovėms dalį, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų pertvarkymą ir 

specifinių gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo bei naudojimąsi jais gerinimas  

(ERPF) (VRM)  

UŽDAVINYS: Didinti tikslinių teritorijų (miestų) konkurencingumą ir gyvenamosios vietos 

patrauklumą 

Numatomas pokytis (rezultatas) – padidėjusi teritorinė ekonominė sanglauda (pagal BVP/gyv.) 

Numatomos finansuoti veiklos:   
 Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus miestų traukos centrus ar stiprinant esamus. 

 Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir teritorijų konversija pritaikant jas socialinei infrastruktūrai, 

bendruomenių veiklai, gyvenamajai statybai, komercinei veiklai, netradicinių erdvių pritaikymas kultūros 

sklaidai (įskaitant taršos likvidavimą, kur reikalinga). 

 Rekreacinių ir aktyvaus poilsio zonų modernizavimas (įskaitant miestų gamtinės aplinkos gerinimą). 

 Sporto, žaidimų infrastruktūros kūrimas ar atnaujinimas. Mažesniuose miestuose ypač skatinant 

infrastruktūros esančios prie švietimo įstaigų modernizavimą ir atvėrimą naudotis visai bendruomenei. 

 Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose rajonuose  

 Kiti veiksmai, reikalingi kompleksiškai atgaivinant miestus ar jų dalis (įskaitant neefektyviai išteklius 

naudojančių, aplinką žalojančių pastatų ar statinių griovimą). 



4. INVESTICINIS PRIORITETAS: Investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų 

infrastruktūrą (ERPF) 

UŽDAVINYS: Pagerinti darbo rinkos institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą 

Numatoma finansuoti veikla:   

• Lietuvos darbo biržos, teritorinių darbo biržų ir kitų darbo rinkos institucijų infrastruktūros 

kokybės ir prieinamumo gerinimas: statyba, rekonstrukcija, modernizavimas, įrengimas, 

aplinkos pritaikymas, techninės dokumentacijos parengimas 
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5. INVESTICINIS PRIORITETAS: Ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims galimybės gauti 

darbą suteikimas, be kita ko pasitelkiant vietos užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo jėgos 

judumą (ESF)  

UŽDAVINIAI:  

  Sumažinti struktūrinį ir ilgalaikį nedarbą 

  Plėtoti labiau į rezultatus ir paslaugų kokybę orientuotą valstybės įdarbinimo tarnybą 

  Padidinti darbo paklausą skatinant labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupių verslumą 

  Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus supratimą apie moterų ir vyrų lygybę darbo 

rinkoje ir diskriminacijos dėl amžiaus, negalios ir kitų pagrindų apraiškas 

Numatomos finansuoti veiklos:   

  Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės; profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems 

  Darbo rinkos institucijų veiklos tobulinimas, darbo rinkos situacijos stebėsena, priemonių 

efektyvumo vertinimas, darbo rinkos paslaugų poreikio prognozavimas 

  Europos užimtumo tarnybos (EURES) veiklos užtikrinimas Lietuvoje 

  Parama verslo pradžiai, norinčiųjų pradėti verslą mokymai, konsultavimas, savarankišką užimtumą 

skatinančios priemonės 

  Veiklos, skirtos didinti moterų ir vyrų lygybę ir mažinti diskriminaciją dėl amžiaus, negalios ir kitų 

LR lygių galimybių įstatyme numatytų pagrindų 
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6. INVESTICINIS PRIORITETAS: Jaunuolių, visų pirma nedirbančių ir 

nesimokančių, ilgalaikė integracija į darbo rinką (ESF)  

UŽDAVINYS: Sumažinti nesimokančio ir nedirbančio jaunimo dalį 

Numatomos finansuoti veiklos:   

 Remiamos veiklos, skirtos jaunimo garantijai ir jaunimo užimtumo iniciatyvai įgyvendinti, 

siekiant kad visi 15-24 m. jaunuoliai per 4 mėn. po to, kai jie baigė mokytis formaliojo 

švietimo sistemoje arba užsiregistravo darbo biržoje pradėtų dirbti arba jiems būtų sudaryta 

galimybė toliau tobulinti savo kvalifikaciją arba pradėti praktiką ar stažuotę. Bus 

finansuojamas konkrečių paslaugų teikimas: jaunimo informavimas ir konsultavimas dėl 

profesijos pasirinkimo (profesinis orientavimas, karjeros planavimas), formalus ir neformalus 

profesinis mokymas, teikiama parama subsidijos praktikoms ir stažuotėms ir remiamos kitos 

jaunimo garantijai ir jaunimo užimtumo iniciatyvai aktualios veiklos. 
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