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7 PRIORITETAS:

Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas
INVESTICINIAI PRIORITETAI:
2. Užimtumą skatinančios ekonomikos augimo kuriant vidinį potencialą rėmimas kaip
dalis konkrečioms sritims skirtos teritorinės strategijos, įskaitant nuosmukį patiriančių
pramoninių regionų pertvarkymą ir specifinių gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo
bei naudojimąsi jais gerinimą (VRM, KM)
4. Investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą (SADM)

5. Galimybės gauti darbą suteikimas ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims,
įskaitant ilgalaikius bedarbius ir asmenis, nutolusius nuo darbo rinkos, pasitelkiant
vietos užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo jėgos judumą (SADM)

6. Jaunimo, visų pirma nedirbančio ir nesimokančio, įskaitant marginalizuotų
bendruomenių jaunimą ir tą, kuriam kyla socialinės atskirties pavoju, ilgalaikė
integracija į darbo rinką, taip pat įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą (SADM)

INVESTICINIS PRIORITETAS: Užimtumą skatinančios ekonomikos augimo kuriant vidinį potencialą
rėmimas kaip dalis konkrečioms sritims skirtos teritorinės strategijos, įskaitant nuosmukį patiriančių
pramoninių regionų pertvarkymą ir specifinių gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo bei naudojimąsi
jais gerinimą (VRM)
Specifinis uždavinys
Padidinti ūkinės veiklos įvairovę
ir pagerinti sąlygas investicijų
pritraukimui, siekiant kurti
naujas darbo vietas tikslinėse
teritorijose (miestuose)

Remiamos veiklos
Viešųjų
erdvių
modernizavimas,
kuriant papildomus ar naujus miestų
traukos centrus ar stiprinant esamus;
Neišnaudotos,
apleistos
infrastruktūros ir teritorijų konversija
pritaikant jas naujai komercinei veiklai,
gyvenamajai
statybai,
socialinei
infrastruktūrai, bendruomenių veiklai,
netradicinių erdvių pritaikymas kultūros
veikloms;
Gyvenamosios aplinkos gerinimas
gyvenamuosiuose rajonuose, skatinat
gyventojus rinktis gyvenamąją vietą
arčiau
darbo
vietos
(efektyviau
išnaudojant
esamą
ekonominę
infrastruktūrą).
Kultūros
infrastruktūros
modernizavimas ir konversija, didinant
kultūros išteklių prieinamumą, skatinantį
užimtumo didėjimą (KM)

Siektini rezultato rodikliai
•Verslo subjektų, vertinančių
tikslines
teritorijas
kaip
patrauklias investuoti, dalis nuo
visų apklaustųjų;
•Dirbančiųjų skaičius paslaugų
sektoriuje tikslinėse teritorijose
(mažuose
ir
vidutiniuose
miestuose).

INVESTICINIS PRIORITETAS: Investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą (SADM)
Specifinis uždavinys
Pagerinti darbo rinkos institucijų
paslaugų kokybę ir prieinamumą

Remiamos veiklos
 Vilniaus teritorinės darbo biržos
•
administracinių patalpų bei Vilniaus
miesto skyriaus infrastruktūros
kokybės ir prieinamumo gerinimas

Siektini rezultato rodikliai
Pasitenkinimas
Lietuvos
darbo
biržos
teikiamų
paslaugų
kokybe
ir
sąlygomis

INVESTICINIS PRIORITETAS: Galimybės gauti darbą suteikimas ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims, įskaitant
ilgalaikius bedarbius ir asmenis nutolusius nuo darbo rinkos, pasitelkiant vietos užimtumo iniciatyvas, remiant darbo jėgos judumą
(SADM)

Specifiniai uždaviniai
Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir
nepakankamą kvalifikaciją turinčių
bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą

Remiamos veiklos
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas
neįgaliesiems, akcentuojant paramą integracijai į darbo
rinką po profesinės reabilitacijos

Siektini rezultato rodikliai
•

Dalyviai, kurie gavę paramą, pradėjo dirbti

•

Dalyviai, kurie gavę paramą, įgijo ar patobulino
kvalifikaciją ar įgijo kompetencijas

•

Laisvos darbo vietos užpildymo vidutinė trukmė

•

Lietuvos darbo biržos darbuotojai, kurie gavę
paramą patobulino kvalifikaciją ar įgijo
kompetencijas
Sukurta ir įgyvendinama ADRP ir tvaraus
įdarbinimo stebėsenos ir vertinimo sistema

Paramos darbdaviams teikimas, siekiant skatinti su
sunkumais darbo rinkoje susiduriančių asmenų užimtumą
Valstybės įdarbinimo tarnybą labiau
orientuoti į rezultatus ir padidinti teikiamų  Darbo rinkos institucijų veiklos tobulinimas, darbo
rinkos situacijos stebėsena, priemonių efektyvumo
paslaugų kokybę
vertinimas, darbo rinkos paslaugų poreikio
prognozavimas
 Europos užimtumo tarnybos (EURES) veiklos
užtikrinimas Lietuvoje
Padidinti darbo paklausą skatinant su
sunkumais darbo rinkoje susiduriančių
asmenų verslumą

•

 Parama verslo pradžiai: paskolų teikimas, palūkanų • Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai
įsteigtose įmonėse/versluose
kompensavimas, kitos negrąžintinos ir grąžintinos
paramos teikimas, kitos verslumą skatinančios priemonės • Sėkmingai veikiančių naujų įmonių/verslų,
pasinaudojusių finansine priemone verslo
labai mažoms ir mažoms įmonėms, šeimos verslams bei
pradžiai, dalis 12 mėn. po paskolos suteikimo
fiziniams asmenims, mokymai

Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo
sektoriaus supratimą apie moterų ir vyrų lygių  Švietimo, mokymo veiklos, metodinės medžiagos •
galimybių bei nediskriminavimo dėl amžiaus,
rengimas, gebėjimų stiprinimas, visuomenės informavimo
negalios ir kitų pagrindų principų taikymą ir
kampanijos, tyrimai, stebėsena ir vertinimas, keitimasis
sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti
gerąja patirtimi
diskriminavimo apraiškas

Renginiuose dalyvavusių asmenų, kurie teigia,
kad įgytas žinias ir įgūdžius taikys praktikoje,
dalis:

INVESTICINIS PRIORITETAS: Jaunimo, visų pirma nedirbančio ir nesimokančio, įskaitant marginalizuotų bendruomenių
jaunimą ir tą, kuriam kyla socialinės atskirties pavoju, ilgalaikė integracija į darbo rinką, taip pat įgyvendinant Jaunimo
garantijų iniciatyvą (SADM)
Specifinis uždavinys
Sumažinti nesimokančio ir
nedirbančio jaunimo dalį

Remiamos veiklos
Veiklos, skirtos jaunimo garantijai ir jaunimo
užimtumo iniciatyvai įgyvendinti:
 jaunimo informavimas ir konsultavimas dėl
profesijos pasirinkimo, formalus ir neformalus
profesinis mokymas, kitos aktyvios darbo
rinkos politikos priemonės, parama
praktikoms ir stažuotėms, kt.
 ankstyvos intervencijos ir jaunimo
aktyvinimo paslaugos: savanoriška veikla,
socialinė ir psichologinė reabilitacija,
mentorystė ir pan. veiklos
 jaunimo politikos įgyvendinimo sistemos
stiprinimas: partnerystė ir tarpsektorinis
bendradarbiavimas, stebėsenos sistemų
diegimas, mokymo programų kūrimas,
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kt.

Siektini rezultato rodikliai
Bedarbiai / ilgalaikiai bedarbiai / nestudijuojantys ir
nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie:
• baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje
• baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo,
tolesnio mokymosi, gamybinės praktikos ar
stažuotės
• baigę dalyvavimą
kvalifikaciją arba
savarankišką darbą

pradėjo mokytis, įgijo
pradėjo dirbti, įskaitant

Dalyviai, kurie:
• baigę dalyvavimą po šešių mėnesių tęsia
mokymąsi, dalyvauja kvalifikaciją suteikiančiose
mokymo programose, atlieka gamybinę praktiką ar
stažuotę
• gavę paramą po šešių mėnesių dirba
• baigę dalyvavimą po šešių mėnesių pradėjo
savarankiškai dirbti

