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Įvadas 

2010 m. liepos 22 d. tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir UAB „Pricewaterhouse 
Coopers“ pasirašyta „ESF finansuojamų mokymų ir užimtumą skatinančių priemonių kokyb÷s ir 
efektyvumo vertinimo paslaugų pirkimo sutartis“ Nr. 14P–47, pagal kurią atliekamas vertinimas, 
sudarytas iš dviejų dalių, parengiant dvi atskiras ataskaitas. Vertinimas yra finansuojamas Europos 
socialinio fondo l÷šomis. Vertinimą atlieka paslaugų teik÷jų grup÷, sudaryta iš 
UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir UAB „ProBaltic Consulting“. UAB „ProBaltic Consulting“ pa-
reng÷ šią vertinimo ataskaitą, apimančią ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgy-
vendinimo efektyvumo vertinimą.  

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1081/2006 d÷l Euro-
pos socialinio fondo ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 (OL 2006 L 210, p. 12) 
2 straipsnyje yra įtvirtintas pagrindinis Europos socialinio fondo (toliau – ESF) tikslas – prisid÷ti 
prie užimtumo didinimo ir geresnių darbo vietų kūrimo, kuris buvo perkeltas į 2007-2013 m. Žmo-
giškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. rugs÷jo 24 d. 
sprendimu Nr. K(2007)4475 (toliau – ŽIPVP). ŽIPVP nustatytas 1 tikslas – „Didinti gyventojų 
ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą ir užtikrinti lygias gali-
mybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomen÷s gyvenime“, kurio siekiama ŽIPVP 1 prioriteto 
Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis įgyvendinimo priemon÷mis. Šiam prioritetui skiriama 
1 286,69 mln. litų investicijų, t. y. 5,5 proc. visų ES struktūrinių fondų finansavimo, skiriamo Lie-
tuvai. 

Šios priemon÷s buvo suplanuotos 2007 m., pagrindžiant priemonių būtinumą ir potencialų 
teigiamą efektą, įvertinus tuometinę ekonominę situaciją Lietuvoje bei Lietuvos 2004–2006 m. 
bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) laikotarpio įgyvendinimo patirtį. Priemonių 
pagrindime buvo įvardinta, jog darbo j÷gos trūkumas yra vienas iš didžiausių Lietuvos ūkio pl÷tros 
apribojimų. Vis d÷lto analiz÷je buvo atkreiptas d÷mesys ir į tai, kad šalyje vis dar nepanaudojama 
didel÷ dalis darbo j÷gos, nurodant, jog jos aktyvumo lygis jau keletą metų kito nežymiai ir 2005 m. 
sudar÷ 68,4 proc. Buvo atkreipiamas d÷mesys, jog bedarbių skaičius maž÷jo, tačiau ilgalaikis ne-
darbas tebebuvo rimta problema, ilgalaikiams bedarbiams trūko kvalifikacijos, kompetencijos, daž-
nai ir motyvacijos dirbti. Moterų, jaunimo, pagyvenusių ar neįgalių asmenų užimtumo lygis ir eko-
nominis aktyvumas buvo mažesnis už vidutinį, o nedarbo lygis (įskaitant ilgalaikį nedarbą) – aukš-
tesnis. Atliekant planavimą buvo tikimasi, kad skirtos investicijos padidins bendrą darbo j÷gos (15-
64 m.) aktyvumo lygį iki 73,5 proc., bus efektyviau tenkinami augantys darbo rinkos poreikiai, kad 
iniciatyvos, skirtos bedarbių moterų, jaunimo, pagyvenusių asmenų, neįgaliųjų situacijai darbo rin-
koje gerinti, prisid÷s ir prie horizontaliųjų lygių galimybių bei darnaus vystymosi principų įgyven-
dinimo, taip pat paskatins ilgalaikius bedarbius bei bedarbį jaunimą naudotis valstyb÷s paslaugomis, 
skirtomis pad÷ti jiems integruotis į darbo rinką. Tik÷tasi, kad padid÷s pagyvenusių asmenų užimtu-
mas ir bendras iš÷jimo iš darbo rinkos amžius. Taip pat buvo siekiama padidinti neįgaliųjų ekono-
minį aktyvumą ir pakelti jų užimtumo lygį. Planavimas vyko spartaus ekonomikos augimo konteks-
te, tod÷l remtasi prielaida, jog užimtumą skatinančios priemon÷s pad÷s spręsti kvalifikuotos darbo 
j÷gos trūkumo problemą sparčiausiai augančiuose Lietuvos ūkio sektoriuose, ypač vidaus prekybos 
ir statybos.  

D÷l ekonominio nuosmukio iš esm÷s pasikeit÷ ekonomin÷s prielaidos, kuriomis remiantis bu-
vo suplanuotos ŽIPVP 1 prioriteto priemon÷s, tod÷l atsiranda poreikis esminei šių priemonių per-
žiūrai, kadangi iki šiol nebuvo bandyta įvertinti, ar šios priemon÷s yra tinkamos, pakankamos ir 
efektyvios, siekiant mažinti didelį nedarbo lygį.  

Svarbus faktorius, siekiant įvertinti ŽIPVP 1 prioriteto priemonių potencialų efektyvumą, 
sprendžiant nedarbo problemas, yra pamokos, išmoktos įgyvendinant 2004–2006 m. laikotarpio 
užimtumo iniciatyvas. Svarbiausia su užimtumo skatinimu susijusi BPD 2.1 priemon÷ yra Įsidarbi-
nimo geb÷jimų ugdymas, kurios tikslas – siekiant mažinti nedarbą ir užkirsti kelią ilgalaikiam ne-
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darbui, gerinti bedarbių užimtumo geb÷jimus ir jų integraciją į darbo rinką. Planuotas BPD priedo 
2.1 priemon÷s poveikio rodiklis – 1,5 proc. nedarbo maž÷jimas, lyginant su 2003 m. Statistikos de-
partamento duomenimis (12,3 proc.), vertinant 2009 m. ir 2010 m. pirmo pusmečio situaciją darbo 
rinkoje, n÷ra įgyvendintas, nors dar 2008 m. šį rodiklį buvo galima laikyti pasiektu. Tod÷l kyla po-
reikis įvertinti, kaip 2004–2006 m. laikotarpiu įgyvendintos užimtumą skatinančios priemon÷s pri-
sid÷jo prie darbo rinkos skatinimo, ar pasiekti planuojami poveikio rodikliai, ar atsižvelgta į šiuo 
laikotarpiu padarytas klaidas, planuojant ŽIPVP 1 prioriteto priemones. 

Tarpinis vertinimas atliktas pagal tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, naudingumo ir 
poveikio kriterijus. Šie kriterijai yra patikslinti pagal vertinimo klausimus. Vertinimo išvados ir re-
komendacijos sudarys prielaidas atlikti užimtumą skatinančių priemonių pakeitimus ir didinti jų 
efektyvumą bei poveikį.  

Šis vertinimas atliks dvi pagrindines funkcijas: 

• atskaitomyb÷s – žvelgiant į praeitį, vertinimas pad÷s paaiškinti suinteresuotoms pu-
s÷ms užimtumą skatinančių priemonių pasekmes ir atsiskaityti už valstyb÷s l÷šų pa-
naudojimą; 

• esamų ir būsimų užimtumą skatinančių priemonių kokyb÷s ir efektyvumo gerinimo 
– žvelgiant į ateitį, vertinimas pad÷s užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į sukauptą pa-
tirtį, atitinkamai tobulinant įgyvendinamas ŽIPVP 1 prioriteto 2007–2013m. priemo-
nes ir atliekant ES paramos programavimo 2014-2020 m. darbus užimtumo skatinimo 
srityje. 

Kitaip tariant, vertinimas pad÷s užtikrinti geresnį užimtumo skatinimo priemonių planavimą, 
kaupiant patirtį ir mokantis iš ankstesnių priemonių įgyvendinimo. Vertinimo tikslas – tobulinti 
ŽIPVP įgyvendinimą, didinant ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių kokybę ir 
veiksmingumą. Siekiant šio tikslo, įvertintas ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių 
įgyvendinimo efektyvumas. Vertinimo rezultatai leis patobulinti ŽIPVP 1 prioriteto priemonių, ska-
tinančių užimtumą, įgyvendinimą, gerins šių priemonių kokybę ir veiksmingumą sprendžiant užim-
tumo ir nedarbo problemas Lietuvoje. Vertinimo metu pateiktos įžvalgos taip pat pad÷s šalies insti-
tucijoms priimti geriau pagrįstus ekonominius sprendimus, skirtus 2014-2020 programavimo laiko-
tarpiui.  
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1 ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių 
vertinimo metodologija 

1.1 Vertinimo tikslai, uždaviniai ir apimtis 

Atliekamam ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių vertinimui, numatyti šie pa-
slaugų teikimo tikslai, uždaviniai bei laukiami rezultatai. 

Vertinimo tikslas 

Tobulinti ŽIPVP įgyvendinimą, didinant ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių 
kokybę ir veiksmingumą. 

Vertinimo uždavinys 

Įvertinti ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumą. 

Vertinimo objektas 

ESF finansuojamas užimtumo skatinimas. Vertinimo objektas – ŽIPVP 1 prioriteto priemo-
n÷s, skirtos didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą.  

Vertinimo apimtis: 

2004–2006 m. ir 2007–2013m. ES paramos laikotarpiais vykdytų ir vykdomų užimtumo ska-
tinimo iniciatyvų lyginamoji analiz÷: 

• ŽIPVP 1 prioriteto užimtumą skatinančių priemonių tinkamumo ir naudingumo verti-
nimas; 

• ŽIPVP 1 prioriteto priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką įgy-
vendinimo vertinimas pagal tinkamumo, efektyvumo, poveikio ir naudingumo kriteri-
jus. 

Remiantis Technine specifikacija, buvo atliekamas ŽIPVP 1 prioriteto užimtumą skatinančių 
priemonių tinkamumo ir naudingumo vertinimas ir vienos priemon÷s Ieškančių darbo asmenų in-
tegracija į darbo rinką tinkamumo, naudingumo, efektyvumo ir poveikio vertinimas. Žemiau (Len-
tel÷ 1) pateikiama atskirų vertinimo klausimų sąsajų su vertinimo kriterijais lentel÷. Detalesn÷ akty-
vių darbo rinkos politikos (toliau – ADRP) priemonių įgyvendinimo vertinimo schema pateikta to-
lesniame poskyryje.  

Lentel÷ 1. Vertinimo klausimai pagal vertinimo kriterijus 

Vertinimo krite-
rijus Vertinimo klausimas 

Lyginamoji 
analiz÷ 

1.1.1. Kokių tikslų, įgyvendinant aktyvias darbo rinkos priemones, buvo siekiama 
2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu, kokie rezultatai pasiekti? Palyginti, kaip šie 
tikslai ir rezultatai susiję su 2007–2013m. ES paramos laikotarpiu vykdomomis užim-
tumo skatinimo iniciatyvomis (ar tikslin÷s grup÷s išlieka tos pačios, ar siekiama naujų 
tikslų ir pan.)? 

1.1.2. Koks 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu vykdytų užimtumą skatinančių 
veiklų poveikis? Ar pasiteisino visos iniciatyvos ir investicijos šioje srityje? 

1.1.3. Kokias galima identifikuoti 2004–2006 m. ES paramos laikotarpio klaidas ir 
pamokas užimtumo skatinimo srityje? Ar (kaip) į jas buvo atsižvelgta rengiantis 
2007–2013m. ES paramos laikotarpiui? 
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Tinkamumas  1.2.1. Ar ŽIPVP 1 prioriteto užimtumą skatinančių priemonių keliami tikslai ir užda-
viniai yra tinkami ir aktualūs, atsižvelgiant į pasikeitusią šalies ekonominę ir socialinę 
situaciją? 

1.3.1. <...> Ar projektų metu taikomos priemon÷s yra kompleksin÷s, adekvačios, pa-
grįstos ir sudaro tinkamas prielaidas šalies užimtumo problemų sprendimui? 

1.2.2. Kaip ir kiek ŽIPVP 1 prioriteto užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimas 
pad÷s spręsti užimtumo problemas šalyje? 

1.2.3. Kokiose ūkio veiklos srityse užimtumo skatinimui yra skiriama daugiausiai d÷-
mesio, kokioms nepakankamai? 

Efektyvumas 1.3.3. Ar priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką projektų metu 
įgyvendinamos užimtumo skatinimo priemon÷s yra suplanuotos ir įgyvendinamos 
efektyviai (ypač sąnaudų ir naudos aspektu)? Ar galima tų pačių tikslų pasiekti ma-
žesn÷mis sąnaudomis? 

Rezultatyvumas 
Naudingumas 

1.3.2. Ar priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką projektų metu 
įgyvendinamos aktyvios darbo rinkos priemon÷s yra pakankamos, kokybiškos ir ten-
kina rinkos bei vartotojų poreikius? 

1.3.4. Ar pagal šią priemonę vykdomi mokymai yra kokybiški, naudingi ir sudaro 
prielaidas užimtumo didinimui? 

Poveikis 

 

1.3.1. Kiek ir kaip priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką pro-
jektų įgyvendinimas prisid÷s prie užimtumo skatinimo Lietuvoje? <...> 

1.2.1.-1.2.3. vertinimo klausimai nurodo, kad turi būti atliktas ŽIPVP 1 prioriteto užimtumą 
skatinančių priemonių tinkamumo ir naudingumo vertinimas. Pagal ŽIPVP 1 prioriteto antrąjį 
uždavinį buvo identifikuotos šios ŽIPVP 1 prioriteto priemon÷s, kurios tiesiogiai skirtos didinti gy-
ventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą: 

• VP1–1.2–SADM–01–V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką; 

• VP1–1.2–SADM–02–V Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgy-
vendinimas; 

• VP1–1.2–SADM–03–K Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos programų kūrimas bei 
įgyvendinimas, specialistų mokymas.1  

Tačiau kartu reikia pažym÷ti, kad dalis kitų ŽIPVP 1 prioriteto priemonių taip pat netiesiogiai 
didina gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, vertinant įsidarbinimo ar darbo vietos išlaiky-
mo rodiklius, tod÷l jų intervencijos logikos, aktualumo vertinimas ir apžvalga yra tikslingi, siekiant 
parodyti, kokį jos tur÷s netiesioginį poveikį užimtumo skatinimui.  

Kaip priemon÷s, netiesiogiai didinančios gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą ir/arba 
mažinančios socialinę atskirtį, išskirtinos: 

• VP1–1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas; 

• VP1–1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas; 

• VP1–1.1-SADM-09-V Kaimo vietovių darbo j÷gos persiorientavimas iš žem÷s ūkio į 
kitas veiklas; 

• VP1–1.3-SADM-02-K Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų in-
tegracija į darbo rinką; 

• VP1–1.1-SADM-05-V Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas. 

                                                           
1 Šios priemon÷s analiz÷ bus atliekama mažesniu mastu, kadangi jos įgyvendinimas dar n÷ra prasid÷jęs. 



ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių kokyb÷s ir efektyvumo vertinimas 
Galutin÷ vertinimo ataskaita 

 

13 

Šios ŽIPVP 1 prioriteto priemon÷s pasižymi netiesiogine įtaka užimtumui per kokybiškesnių 
darbo vietų kūrimą: 

• VP1–1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmon÷se; 

• VP1–1.1-SADM-06-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje; 

• VP1–1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas; 

• VP1–1.1-SADM-10-V Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtin-
gumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos k÷limas; 

• VP1–1.1-SADM-11-V Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+. 

Tuo tarpu likusios ŽIPVP 1 prioriteto priemon÷s išsamiau nebus apžvelgiamos ar vertinamos, 
kadangi neturi jokių aiškesnių sąsajų su užimtumu ir jo skatinimu: 

• VP1–1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas; 

• VP1–1.1-SADM-03-V Įmonių socialin÷ atsakomyb÷; 

• VP1–1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija 
darbo rinkoje. 

1.2 Vertinimo metodologija 

Žemiau (Paveikslas 1) pateikiama vertinimo metodologin÷ schema. Schemoje pavaizduota 
supaprastinta užimtumą skatinančios ESF intervencijos logika ir jos sąsaja su vertinimo etapais.  

Paveikslas 1. Vertinimo metodologin÷ schema 

 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
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Viena ESF intervencijos kryptis orientuota į darbą turinčių asmenų kompetencijos stiprinimą, 
tokiu būdu užtikrinant kokybiškesnę darbo vietą ir atitinkamai didesnį įmonių konkurencingumą. 
Remiantis šia intervencijos kryptimi, svarbiausias pasiektas rezultatas – asmenų, pak÷lusių kvalifi-
kaciją, skaičius. Ši intervencijos kryptis bus vertinama iš bendros intervencijos logikos pus÷s, ap-
žvelgiant šios krypties priemonių intervencijos loginę struktūrą pagal pasirinktus priemonių požy-
mius ir vertinimo kriterijus. 

Kita ESF intervencijos kryptis – investicijos į aktyvių darbo rinkos priemonių įgyvendinimą. 
Skirtingai nuo pirmosios intervencijos krypties, šios priemon÷s yra skirtos darbo ieškantiems asme-
nims arba darbdaviams, o kai kurios, pavyzdžiui, įdarbinimas subsidijuojant, – abiem grup÷ms. Šios 
intervencijos pagrindinis pasiektas rezultatas – įsidarbinusių ar išlaikiusių darbo vietą asmenų skai-
čius. Bendras abiejų krypčių poveikis (tiesioginis ir netiesioginis) – bendro užimtumo augimas. 

Vertinimas bus atliekamas remiantis tokiais pagrindiniais vertinimo kriterijais, apibr÷žtais 
naujausiose programų vertinimo gair÷se2: 

1. Tinkamumo (angl. relevance) kriterijus rodo, kiek struktūrinių fondų intervencijos, skirtos 
užimtumui didinti, yra naudingos; ar tik÷tina, jog bus naudingos atskiroms tikslin÷ms grup÷ms, ir ar 
jos atitinka pastarųjų poreikius (naudingumas, angl. utility). 

2. Rezultatyvumo (angl. effectiveness) kriterijus rodo tiesiogiai užimtumą skatinančių priemo-
nių tikslų ir uždavinių pasiekimo laipsnį (kartu ir pasiekimo tikimybe). 

3. Efektyvumo (angl. efficiency) kriterijus rodo sąnaudų ir rezultatų užimtumo srityje santykį, 
t. y. išlaidas vienai darbo vietai.  

4. Poveikio – rodo ilgalaikio struktūrinių fondų poveikio tikslin÷ms grup÷ms užimtumo srityje 
apimtį ir pobūdį. 

1.2.1 ADRP priemonių tinkamumo ir naudingumo vertinimas 

Siekiant įgyvendinti tinkamą aktyvią darbo rinkos politiką, būtina taikyti ne tik tinkamas 
ADRP priemones, bet pirmiausia suformuoti tinkamą priemonių portfelį ir strategiškai matyti prie-
monių kompleksą. Portfeliu vadiname 2007–2013m. paramos laikotarpiu taikomų ADRP priemonių 
visumą. Tod÷l tinkamumo vertinimas apima du lygius: 

• ADRP priemonių portfelio vertinimas; 

• atskiros ADRP priemon÷s. 

Ataskaitoje siekiama įvertinti priemonių portfelio pakankamumą ir sud÷tį (įvairovę). Šioje da-
lyje plačiai naudojama tarptautin÷ statistika, kuri leidžia įvertinti, kaip Lietuvoje taikomų ADRP 
priemonių portfelis atrodo tarptautiniame kontekste. 

ADRP priemonių portfelio tinkamumą vertinsime pagal šiuos požymius: 

• finansavimo apimtį; 

• į priemones įtraukiamų asmenų skaičių; 

• taikomų priemonių įvairovę. 

Atliekant atskirų ADRP priemonių analizę, didelis d÷mesys skiriamas ne tik jų teorinio tin-
kamumo konkrečiai ekonominei situacijai ir tikslinei grupei analizei, bet ir priemon÷s realizavimo 
(įgyvendinimo) vertinimui. ADRP priemonių naudingumas vertinamas pagal tai, kiek ADRP prie-
mon÷s yra naudingos sudarant prielaidas darbo ieškančio asmens įsidarbinimui.  

                                                           
2 Working document No. 6. Measuring structural funds employment effects. European Commission, 2007. Taip 

pat ES Struktūrin÷s paramos vertinimas: Metodin÷s gair÷s. LR finansų ministerija, VPVI, ESTEP, 2010. 
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1.2.2 Poveikio vertinimas 

Įsidarbinimo rodikliai, surenkami iš steb÷senos duomenų (SFMIS duomenys, projektų admi-
nistravimo ir finansavimo sutartys, kita projektų steb÷senos informacija), atspindi bendrąjį ADRP 
priemonių poveikį. Tačiau steb÷senos duomenys neatspindi grynojo poveikio užimtumui. Tarkime, 
bedarbis buvo nusiųstas į įdarbinimo subsidijuojant priemonę ir po priemon÷s baigimo per 6 m÷ne-
sius įsidarbino nuolatiniam darbui. Šiuo atveju bendrasis priemon÷s poveikis yra užimtumo padid÷-
jimas vienu asmeniu.  

Grynojo poveikio apskaičiavimas yra skirtas aktyvių darbo rinkos politikos priemonių efektui 
įvertinti. Remiantis EK rekomendacijomis3 numatoma įvertinti šiuos efektus: 

• papildomumo; 

• pakeičiamumo ir išstūmimo; 

• netiesioginius multiplikacinius. 

Papildomumo analiz÷ reikalauja įvertinti, kiek poveikis yra susijęs su ESF finansavimu, t. y. 
kokiu mastu ADRP priemon÷s būtų įgyvendinamos, jei nebūtų gaunamas ESF finansavimas. Kaip 
nurodo EK rekomendacijos, šis klausimas yra labai sud÷tingas.  

Išstūmimo efektas pasireiškia tada, kai įdarbinimas būtų įvykęs (tam tikru mastu) ir be ESF 
paramos, tačiau įdarbinimo rezultatą būtų sukūrę ne paramą gavę subjektai, bet kiti subjektai.4 Pa-
keičiamumo efektas – toks efektas, kurį gauna tiesioginiai naudos gav÷jai kitų rinkos dalyvių są-
skaita5. Šio efekto pavyzdys: registruotam bedarbiui buvo pritaikyta įdarbinimo subsidijavimo 
priemon÷ ir, pasibaigus priemonei, jis pasiliko nuolatiniam darbui.  

Pakeičiamumo efekto pasireiškia tuo, kad konkrečiam asmeniui suteikta subsidija sumažino 
galimybę įsidarbinti tiems asmenims, kurie negavo subsidijos. Arba, pavyzdžiui, į darbą priimamas 
bedarbis, baigęs profesinio mokymo programą, ir d÷l to atleidžiamas esamas darbuotojas, kuris ne-
dalyvavo analogiškoje profesinio mokymo programoje ir jo profesin÷s žinios yra prastesn÷s. EK, 
nurodydama, kad šiuos efektus išmatuoti sud÷tinga, vykdo tyrimus ir pateikia išvadas apie tris in-
tervencijos rūšis: mokymai, sukurtos darbo vietos ir išsaugotos darbo vietos. Apskaičiavimuose re-
miamasi EK pateiktomis rekomendacijomis6.  

Netiesioginiai multiplikaciniai efektai – kiti efektai, kuriuos sukuria grynojo užimtumo (įver-
tinus papildomumo, išstūmimo ir pakeičiamumo efektus) padid÷jimas. Tai netiesioginiai efektai, 
kurių poveikis „nuvilnija“ per ekonomiką. Galima išskirti šiuos efektus: 

• Pajamų multiplikatorių – užimtumo padid÷jimas sukuria papildomas pajamas, kurios 
išlaidų forma sugrįžta į ekonomiką. Šios papildomos pajamos padidina prekių ir pa-
slaugų paklausą, o tai turi teigiamą poveikį užimtumui. 

• Pasiūlos efektai – paramą gavusieji subjektai pagerina savo veiklos ir finansinius re-
zultatus, o tai turi teigiamą poveikį tolesniam užimtumo did÷jimui. 

• Kiti netiesioginiai užimtumo efektai. 

Ataskaitoje apskaičiuotas bendrasis ir grynasis ŽIPVP priemon÷s poveikis. 

                                                           
3 Remiantis Working document No. 6. Measuring structural funds employment effects. European Commission, 

2007. 
4 Ten pat. 
5 Ten pat. 
6 Ten pat. 
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1.2.3 Efektyvumo vertinimas 

Efektyvumo vertinimas yra dviejų lygių: efektyvumo sukuriant produktą ir efektyvumo suku-
riant rezultatą. Pagrindinis tikslas – palyginti, kurios ADRP priemon÷s yra efektyviausios didinant 
užimtumą. Efektyvumas vertinamas remiantis steb÷senos duomenimis (SFMIS, projektų ataskaitos 
ir kt.) ir ADRP priemon÷se dalyvavusių asmenų apklausos duomenimis.  

1.3 Duomenų rinkimo ir analizės metodai 

Atsižvelgiant į vertinimo užduotis, vertinimo metu kompleksiškai naudojami žemiau pateikti 
duomenų rinkimo ir analiz÷s metodai. Duomenų analiz÷s metodai derinami tarpusavyje, taikomas 
trianguliacijos principas. Siekiant apibendrinti informaciją ir pateikti objektyvias, faktais pagrįstas 
išvadas, atsakant į vieną vertinimo klausimą naudojama keletas duomenų šaltinių7.  

Antrini ų šaltinių duomenų analiz÷ – vertinimo metu buvo naudojami šie duomenų ir infor-
macijos šaltiniai: SFMIS, BPD ir jo priedai, BPD įgyvendinimo ataskaitos, ŽIPVP ir jos priedai, 
ŽIPVP metin÷s ataskaitos, Lietuvos 2007–2013m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panau-
dojimo strategijos konvergencijos tikslui įgyvendinti įgyvendinimo strategin÷ ataskaita 2009, pagal 
analizuojamas BPD ir ŽIPVP priemones įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų tarpin÷s ir galutin÷s 
ataskaitos, vertinimo ataskaitos, analizuojančios užimtumo klausimus, tyrimai ir studijos, analizuo-
jančios pokyčius darbo rinkoje, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
darbo rinkos statistika, LDB informacin÷s sistemos duomenys, darbo rinkos duomenys iš Lietuvos 
darbo biržos prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – LDB). 

Interviu  – interviu su vadovaujančios institucijos atsakingais darbuotojais, interviu su Lietu-
vos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos atstovais, interviu su ESFA atstovais, in-
terviu su projektų vykdytojais, interviu su 2 teritorinių darbo biržų vadovais ir specialistais, tiesio-
giai dirbančiais su tiksline grupe, telefoniniai interviu su projektuose dalyvavusiais asmenimis. 

Apklausa – priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką projektų dalyvių 
apklausa (N = 500), darbdavių, dalyvavusių šioje priemon÷je, apklausa (N = 50). 

Sugretinimas (angl. benchmarking) – plačiausiai šis analiz÷s metodas bus naudojamas efek-
tyvumo analiz÷je. 

Užsienio šalių praktikos analiz÷ – užsienio šalių praktika bus remiamasi vertinant interven-
cijos logiką, priemonių turinį, identifikuojant sritis, kuriose Lietuva gal÷tų perimti gerąją praktiką. 

                                                           
7 Detalesnis sąsajų tarp duomenų rinkimo, analiz÷s metodų ir vertinimo klausimų pagrindimas pateiktas įvadin÷-

je Sutarties vykdymo ataskaitoje LR Finansų ministerijai 2010 m. spalio 8 d. 
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2 Šalies ekonominės ir socialinės situacijos (konteksto) 
pokyčių analizė 

Atliekant konteksto analizę siekiama išsiaiškinti, kaip ir kokiu mastu darbo rinką veik÷ pasikeitusi 
ekonomin÷ ir socialin÷ situacija. Konteksto analiz÷ atliekama pagal identifikuotus ŽIPVP 1 priori-
teto strateginius konteksto rodiklius. Analiz÷ apima 2004–2006 m., ŽIPVP programavimo laikotar-
pius bei dabartin÷s situacijos palyginimą su ES-15 ir ES-27 vidurkiais. Rodiklių kaitos lentel÷s pa-
teiktos priede Nr. 1. Šios analiz÷s rezultatai bus naudojami kituose šios ataskaitos skyriuose. 

Lietuvos ekonomika ÷m÷ sparčiai kilti nuo 2000 m., 2001 m. Lietuvos BVP augimas siek÷ 6,7 
proc., antrasis spartaus augimo laikotarpis prasid÷jo 2005 m., kuomet vidutinis BVP augimas sudar÷ 
7,8 proc. Nuo 2008 m. ekonomikos augimas ÷m÷ sparčiai l÷t÷ti ir 2009 m. buvo fiksuotas 14,8 proc. 
smukimas. Tarptautinio valiutos fondo prognoz÷mis, pateiktomis 2010 m. liepą, iki 2015 m. numa-
tomas vidutinis metinis 3 proc. BVP augimas8. Lyginant su ES-27 rodikliais Lietuvos ūkio augimas, 
o kartu ir BVP susitraukimas, buvo kelissyk didesnis. ES-27 2001 m. jis sudar÷ 2,0 proc., 2005 m. – 
2,0 proc., o 2009 m. ekonomika smuko 4,2 proc.  

2004 m. Lietuvos BVP vienam asmeniui siek÷ tik 48 proc. ES vidurkio, ir tai l÷m÷ didelį 
emigracijos į Vakarų ES valstybes mastą. Pačioje Lietuvoje taip pat egzistuoja dideli ekonominio 
išsivystymo skirtumai – d÷l žymaus darbo j÷gos mobilumo stygiaus didesniuose ir ekonomiškai 
labiau išsivysčiusiuose miestuose koncentruojasi dauguma aukštos kvalifikacijos specialistų, tod÷l 
atitinkamai klostosi ir situacija darbo rinkoje. 

Darbo j÷gos ekonominio aktyvumo lygis Lietuvoje palaipsniui did÷ja daugiausiai d÷l besikei-
čiančio teisinio reguliavimo, susijusio su neaktyvių darbo j÷gos segmentų pad÷timi. 2001 m. eko-
nominis aktyvumas sudar÷ 69,4 proc., 2005 m. buvo 68,3 proc., o 2009 m. padid÷jo iki 69,8 proc. 
2010 m. III-ąjį ketvirtį darbo j÷gos aktyvumas buvo didžiausias per nagrin÷jamą laikotarpį ir sudar÷ 
71,4 proc. 

Iki ekonomikos nuosmukio situacija Lietuvos darbo rinkoje nuolat ger÷jo. Užimtumo lygis 
augo pakankamai greitai nuo 57,2 proc. 2001 m. iki 62,6 proc. 2005 m. Aukščiausias gyventojų 
užimtumo lygis buvo pasiektas 2007 m. ir sudar÷ 64,9 proc., tuo tarpu nuo 2008 m. ÷m÷ smukti ir 
2009 m. sudar÷ 60,1 proc., 2010 m. III-ąjį ketvirtį jis buvo 58,5 proc. Palyginimui, ES-27 vidurkis 
2009 m. buvo 64,6 proc., o ES-15 – 65,9 proc.  

Moterų užimtumo lygis 2001-2007 m., kaip ir bendras užimtumas, taip pat augo. 2001 m. jis 
buvo 55,1 proc., o 2005 m. – 62,2 proc., taigi buvo aukštesnis nei ES siektinas 60 proc. rodiklis, 
užsibr÷žtas įgyvendinti iki 2010 m. Tačiau, prasid÷jus ekonominiam nuosmukiui, moterų užimtu-
mas ÷m÷ palaipsniui maž÷ti ir 2010 m. III-ąjį ketvirtį siek÷ 59,0 proc. (2010 m. II-ąjį ketvirtį 57,9 
proc.). 2009 m. ES-27 moterų užimtumo vidurkis sudar÷ 58,6 proc., ES-15 – 59,9 proc., o tuo tarpu 
Lietuvoje – 60,7 proc. 

Užimtumo lygis tarp vyresnių nei 55 metų asmenų 2001 m. sudar÷ 38,9 proc., tuo tarpu 2005 
m. vyresnių dirbančių asmenų buvo 49,2 proc., o 2009 m. – jau 51,6 proc. Lyginant su ES-27 vi-
durkiu, Lietuvoje vyresnių asmenų užimtumas yra gana aukštas – ES valstybių vidurkis 2009 m. 
sudar÷ 46,0 proc., o ES-15 jis buvo 48,0 proc. D÷l ekonomikos nuosmukio vyresni nei 55 m. asme-
nys tapo antra pažeidžiamiausia grupe po jaunimo. Nedarbo lygis tarp vyresnių asmenų 2001 m. 
buvo 13,5 proc., o 2005 m. jis sumaž÷jo beveik per pusę ir siek÷ 7,1 proc. 2009 m. šis rodiklis v÷l 

                                                           
8 “Republic of Lithuania: 2010 Article IV Consultation – Staff Report; Staff SUPPLEMENT; Public Information 

Notice on the Executive Board Discussion and Statement by the Executive Director for Lithuania”. International 
Monetary Fund, 2010. IMF Country Report No. 1/201, 29. 
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žymiai did÷jo ir sudar÷ 12,8 proc., o 2010 m. III-ąjį ketvirtį jau siek÷ 14,9 proc. ir buvo didžiausias 
per nagrin÷jamą laikotarpį. 

Atvirkščiai užimtumui kito nedarbo lygis. Per 2001-2006 m. nedarbas šalyje sumaž÷jo dvigu-
bai, iki 5,6 proc. Spartų nedarbo lygio maž÷jimą l÷m÷, visų pirma, didel÷ migracija bei spartūs BVP 
augimo tempai. Nedarbo lygis v÷l ÷m÷ augti 2008 m. ir 2009 m. sudar÷ 13,7 proc., o 2010 m. III-ąjį 
ketvirtį jau siek÷ 17,8 proc. 2009 m. ES-27 vidutinis nedarbo lygis buvo 8,9 proc., o ES-15 – 9,0 
proc. Ilgalaikis nedarbas šalyje kito kartu su bendru nedarbu. 2001 m. ilgalaikis nedarbas buvo 9,3 
proc., o 2005 m. sumaž÷jo daugiau nei du kartus ir sudar÷ 4,3 proc., 2008 m. buvo fiksuojamas ma-
žiausias ilgalaikis nedarbas (nuo darbo j÷gos) per visą nagrin÷jamą laikotarpį – 1,2 proc. Prasid÷jus 
ekonomikos nuosmukiui, ilgalaikis nedarbas ÷m÷ palaipsniui did÷ti ir per pastaruosius metus išaugo 
2,3 karto (2009 m. III-ąjį ketvirtį buvo 3,2 proc., 2010 m. III-ąjį ketvirtį – 7,5 proc.). ES-27 ir ES-15 
vidurkis 2009 m. buvo 3,0 proc.  

Asmenų iki 25 m. nedarbo lygis per ekonominio pakilimo laikotarpį nukrito nuo 30,9 proc. 
2001 m. iki 15,7 proc. 2005 m., o 2006 m. ir 2007 m. atitiko ir siektiną ES dydį (nedarbas buvo ma-
žesnis nei 10 proc.). Tačiau jau nuo 2008 m. jaunimo nedarbo lygis ÷m÷ augti ir 2009 m. buvo 29,2 
proc., o 2010 m. III-ąjį ketvirtį sudar÷ 35,5 proc. (2010 m. II-ąjį ketvirtį buvo 37,1 proc.). ES-27 
nedarbo lygis tarp jaunimo buvo 19,7 proc., o ES-15 – 19,4 proc. 

Remiantis 2001 m. atlikto gyventojų surašymo duomenimis apie 10,5 proc. neįgaliųjų dalyva-
vo darbo rinkoje. 2005 m., Neįgaliųjų reikalų departamento duomenimis, situacija išliko panaši – 
dirbo apie 10 proc. neįgaliųjų, tačiau ekonominio pakilimo laikotarpiu situacija ÷m÷ g÷r÷ti ir 
2009 m. neįgaliųjų užimtumas jau siek÷ 19,4 proc. Europos Komisijos duomenimis neįgaliųjų už-
imtumo vidurkis ES-27 siekia apie 50 proc., tuo tarpu vidutinis darbingų žmonių užimtumas viduti-
niškai siekia 68 proc. 

SD duomenimis vidutinis iš÷jimo iš darbo j÷gos amžius 2001 m. buvo 58,9 metai, 2005 m. jis 
siek÷ 60,0 metų, o 2009 m. – 62,4 metus. 2008 m. ES vidurkis buvo 61,4 metai. Didel÷ dalis regist-
ruotų bedarbių stokoja pagrindinių profesinių kvalifikacijų, darbo patirties arba tiesiog prarado savo 
geb÷jimus d÷l ilgalaikio nedarbo. Žema darbo j÷gos kvalifikacija lemia ir mažą darbuotojų produk-
tyvumą lyginant su ES-27 vidurkiu (produktyvumas vienam dirbančiam asmeniui, kai ES-27=100). 
Lietuvoje 2001 m. jis buvo daugiau nei 2 kartus mažesnis ir sudar÷ 46,9, 2005 m. padid÷jo iki 54,4, 
o 2009 m. buvo 57,3. Tuo tarpu ES-15 produktyvumas 2009 m. buvo 109,6 lyginant su ES-27. Dar-
bo našumas šalies ūkyje, palyginti su 2000 m., 2001 m. sudar÷ 111,9 (lyginant su ankstesniais me-
tais did÷jo 11,9 proc.), 2005 m. sudar÷ 137,5 proc. (did÷jo 1,7 proc.) ir 2009 m. buvo 148,2 proc. 
lyginant su 2000 m. (smuko 6,4 proc. lyginant su ankstesniais metais). 

Mokymosi visą gyvenimą lygis tarp 24-64 m. asmenų šalyje 2001 m. siek÷ 3,5 proc., o 
2005 m. jau siek÷ 6,0 proc. tačiau 2009 m. v÷l smuko iki 4,5 proc. ir 2010 m. III-ąjį ketvirtį tesudar÷ 
2,6 proc. ir buvo žymiai mažesnis už ES vidurkį. ES-27 mokymosi visą gyvenimą rodiklio vidurkis 
2009 m. sudar÷ 9,3 proc., o ES-15 – 10,8 proc. 

Vertindami gyventojų skurdo rizikos lygį šalyje, matome, kad 2005 m. žemiau nustatytos 
skurdo ribos gyveno 20,5 proc. Lietuvos gyventojų, 2009 m. skurdo lygis išsilaik÷ gan panašus – 
pakilo 0,1 procentiniu punktu (20,6 proc.). Tais pačiais metais ES-27 jis siek÷ 16,3 proc., o ES-15 – 
16,1 proc. 2001 m. atotrūkis tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio buvo 16 proc., 2005 m. situacija 
kiek pager÷jo ir skirtumas sumaž÷jo iki 15 proc., tačiau 2009 m. buvo fiksuotas nežymus atotrūkio 
did÷jimas iki 15,3 proc. Tuo tarpu ES-27 šis rodiklis 2008 m. buvo 17,5 proc., o ES-15 – 18,3. 

Galime apibendrinti, kad ŽIPVP 1 prioriteto strateginių (konteksto) rodiklių kaitos analiz÷ ro-
do, jog dar daugelyje sričių Lietuva atsilieka nuo ES vidurkio. Skirtumai ypač išryšk÷jo d÷l ekono-
min÷s kriz÷s poveikio.  
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3 2004–2006 m. ir 2007–2013m. ES paramos laikotarpiais 
vykdytų ir vykdomų užimtumo skatinimo iniciatyvų 
lyginamoji analizė 

3.1 2004–2006 m. ir 2007–2013m. ES paramos laikotarpiais vykdytų ir 
vykdomų ADRP priemonių tikslų ir rezultatų lyginamoji analizė 

3.1.1 Vertinimo tikslas ir trumpa situacijos apžvalga 

Šio ataskaitos dalies tikslas – įvertinti ADRP priemonių tikslų tęstinumą ir transformacijas tarp 
dviejų programavimo periodų ir pateikti rekomendacijas d÷l tęstinumo stiprinimo ir tikslų aktualu-
mo didinimo pasikeitusios ekonomin÷s ir socialin÷s situacijos kontekste. Taip siekiama įvertinti, ar 
tikslai buvo realūs, pasiekiami ir pakankamai ambicingi.  

Pagrindinis ADRP priemonių tikslų ir priemonių transformacijos lūžio taškas – 2007 metai, 
kai buvo baigta rengti ir suderinta 2007–2013m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa, 
kurios priedo pirmoji redakcija buvo patvirtinta 2007 m. pabaigoje ir įsigaliojo 2008 m. sausio m÷n. 
V÷liau šią ŽIPVP ir jos priedą Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ tikslino virš 20 kartų. Taigi, visos 
ADRP priemon÷s 2007–2013m. periodui buvo galutinai suplanuotos 2007 m., pagrindžiant šių 
priemonių būtinumą ir potencialų teigiamą efektą, atsižvelgiant į tuometinę ekonominę situaciją 
Lietuvoje, remiantis 2001-2005 m. užimtumo ir nedarbo rodikliais Lietuvoje9 bei 2004–2006 m. 
laikotarpio įgyvendinimo patirtimi. D÷l ekonomikos nuosmukio iš esm÷s pasikeit÷ ekonomin÷s 
prielaidos, kuriomis remiantis buvo suplanuotos ŽIPVP priemon÷s, įgyvendinančios ADRP prie-
mones, tod÷l atsiranda poreikis šių priemonių peržiūrai, kadangi iki šiol nebuvo bandyta įvertinti, ar 
šios priemon÷s yra tinkamos, pakankamos ir efektyvios, siekiant mažinti didelį nedarbo lygį ir 
spręsti užimtumo problemas. 

3.1.2 Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės 2004–2006 m. laikotarpiu 

2004–2006 m. laikotarpiu žmogiškųjų išteklių pl÷tros prioriteto tikslas buvo jaunimo nedarbo 
sumažinimas, kelio nedarbui užkirtimas koordinuojant darbuotojų žinias ir įgūdžius su besiformuo-
jančiais darbo rinkos poreikiais ir užtikrinant ekonomikos augimo tikslus atitinkančią žmogiškųjų 
išteklių tvariąją pl÷trą. Įgyvendinant šią BPD prioritetinę kryptį, buvo numatyta investuoti į tokias 
veiklos grupes, kaip nedarbo mažinimą ir efektyvesnę nedarbo prevenciją, geb÷jimo prisitaikyti prie 
pokyčių pl÷trą, tikslinį socialin÷s integracijos skatinimą, mokymosi visą gyvenimą skatinimą, pa-
kankamo skaičiaus aukštos kvalifikacijos mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros srities specia-
listų parengimo užtikrinimą, taip siekiant kompensuoti senstančios darbo j÷gos neigiamą poveikį. 
Viena iš esminių veiklos krypčių, siekiant aukščiau išvardintų tikslų, buvo ADRP priemonių įgy-
vendinimas. 

ADRP priemon÷s 2004–2006 m. laikotarpiu buvo įgyvendinamos ir finansuojamos 2 priorite-
to priemonių d÷ka. BPD 2 prioriteto pagrindinis tikslas buvo padidinti darbo j÷gos kompetenciją ir 
geb÷jimą prisitaikyti prie rinkos pokyčių, pagerinti profesinio mokymo kokybę ir prieinamumą, pa-
lengvinti socialinę integraciją. BPD 2 prioritetas iš viso ap÷m÷ 5 priemones, iš kurių 2 tiesiogiai 
siejosi su ADRP priemonių įgyvendinimu: 

• 2.1 priemon÷ Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas; 

                                                           
9 Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa, 2010 m. kovo 5 d. redakcija.  
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• 2.3 priemon÷ Socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ integracija. 

Planuojant ir įgyvendinant ADRP 2004–2006 m. laikotarpio 2.1 ir 2.3 priemones, remtasi 
šiais svarbiausiais ekonominiais rodikliais ir prielaidomis:  

• Didelis ir struktūriškai nepalankus nedarbas: didelis jaunimo ir ilgalaikis nedarbas, 
ryškūs teritoriniai nedarbo lygio skirtumai, aštrinantys socialin÷s atskirties problemas.  

• 2002 m. vidutinis nedarbo lygis siek÷ 13,8 proc., o jaunimo nedarbas – 23 proc. 

• 56 proc. bedarbių netur÷jo darbo ilgiau kaip vienus metus.  

• Daugiau kaip 50 proc. bedarbių tur÷jo tik vidurinį arba pagrindinį išsilavinimą, o apie 
80 proc. darbo biržose registruotų bedarbių netur÷jo profesin÷s kvalifikacijos arba jų 
kvalifikacija buvo per žema ir neatitiko darbo rinkos poreikių. 

• Daug žmonių vis dažniau susidurdavo su atleidimo iš darbo pavojumi, kuris atsirado 
d÷l ekonomikoje vykusių struktūrinių pokyčių, tod÷l žmon÷ms reik÷jo pakeisti profe-
siją arba įgyti naujų įgūdžių ir kvalifikacijų10. 

• Nemaža dalis Lietuvos gyventojų po 2000 m. atsidūr÷ žemiau skurdo ribos – ji sudar÷ 
apie 16 proc. 

• Daugiau nei 20 proc. šeimų, dažniausiai bedarbių, tur÷jusios ikimokyklinio amžiaus 
vaikų, skurdo, tod÷l tapo labai svarbu išspręsti socialiai pažeidžiamų grupių integra-
vimo į ekonominę veiklą problemą. 

• Vyriausyb÷s 2001 m. geguž÷s 8 d. patvirtintoje Užimtumo didinimo 2001-2004 m. 
programoje buvo nurodomos šios rizikos grup÷s: neįgalieji, vienišos motinos ar t÷vai, 
auginantys vaikus iki 14 metų, priešpensinio amžiaus žmon÷s, nekvalifikuoti jauni 
asmenys, iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys, tautin÷s mažumos. Šių grupių atstovai 
sudar÷ apie 1/3 visų darbo biržose įsiregistravusių asmenų. 

• Pagal daugelį socialin÷s atskirties rodiklių Lietuva atsiliko nuo ES šalių narių arba tolo 
nuo ES vidurkio. 

• Socialiai pažeidžiamų grupių s÷kminga integracija į darbo rinką yra viena svarbiausių 
socialin÷s atskirties mažinimo ir kovos su skurdu priemonių (daugelyje teorijų bei ty-
rimų socialiai pažeidžiamų grupių integraciją į darbo rinką su socialine atskirtimi sieja 
tiesioginis priežastinis ryšys). 

2.1 priemon÷ Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas buvo įgyvendinama finansuojant LDB projek-
tus. Įgyvendinant BPD 2.1 priemonę išskirtini 3 pagrindiniai projektai, sietini su ADRP priemonių 
įgyvendinimu11: 

• Bedarbių ir asmenų, įsp÷tų apie atleidimą, profesinio rengimo pl÷tra. Šiame projekte 
profesinio rengimo mokymuose dalyvavo per 5,5 tūkst. žmonių (iš jų apie 90 proc. — 
bedarbiai ir apie 10 proc. – asmenys, įsp÷ti apie atleidimą). Profesinį mokymą baig÷ 
daugiau nei 4,5 tūkst. asmenų, beveik 3,5 tūkst. iš jų įdarbinti. 

• Integracijos į darbo rinką galimybių pl÷tra. Šio projekto įgyvendinimo metu daugiau 
kaip 4 tūkst. projekto dalyvių mok÷si ir įgijo profesinę kvalifikaciją; per 1,5 tūkst. as-
menų, kurie planuoja prad÷ti verslą, buvo mokomi verslumo ugdymo pagrindų; per 
5,05 tūkst. dalyvių dalyvavo kompiuterinio raštingumo kursuose; per 1 tūkst. projekto 
dalyvių lank÷ vairavimo kursus ir įgijo įvairių kategorijų vairuotojo pažym÷jimus. 

                                                           
10 Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita. LR Finansų 

ministerija. 2010 m. rugs÷jo 20 d., Vilnius. 
11 Pagal LDB pateiktą informaciją.  
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Projekto dalyviams, kuriems sud÷tinga rasti nuolatinį darbą ir įsitvirtinti darbo rinkoje, 
buvo suteikta galimyb÷ dalyvauti įdarbinimo subsidijuojant arba darbo įgūdžių įgijimo 
r÷mimo priemon÷se. Jose dalyvavo labiausiai socialiai pažeidžiamos bedarbių grup÷s: 
moterys, jaunimas, ilgalaikiai bedarbiai, asmenys, neturintys darbo patirties. 5,5 tūkst. 
ilgai nedirbusių asmenų įdarbinti subsidijuojant, jiems suteikta galimyb÷ sugrįžti į 
darbo rinką ir įsitvirtinti nuolatiniam darbui. 1,9 tūkst. asmenų dalyvavo darbo įgūdžių 
įgijimo r÷mimo priemon÷je. 

• Bedarbių užimtumo r÷mimas. Projekto metu 7465 projekto dalyviai dalyvavo Lietuvos 
darbo rinkos mokymo tarnybos užsi÷mimuose. 2894 projekto dalyviams suteiktos in-
dividualios konsultacijos. Į užimtumo r÷mimo programas nusiųsta 6550 bedarbių, iš 
jų: į viešųjų darbų programą – 822 bedarbiai; į remiamų darbų programą – 3056 be-
darbiai; įdarbinta naujai įsteigtose subsidijuojamose darbo vietose – 1878 bedarbiai; į 
darbo įgūdžių įgijimo priemonę – 272 bedarbiai; įdarbinimas subsidijuojant – 522 be-
darbiai. 

Paveikslas 2. ADRP priemon÷se dalyvaujančių asmenų pasiskirstymas (BPD priemon÷ 
Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas) 

 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal LDB informaciją.  

Apibendrinta informacija apie visos 2.1 priemon÷s rodiklių pasiekiamumą pateikiama priede 
Nr. 4. Pagal viešai pateikiamą LDB informaciją matyti, jog 2.1 priemon÷je pagal dalyvavusių as-
menų skaičių tarp visų ADRP priemonių dominavimo profesinis rengimas (Paveikslas 2), tuo tarpu 
kitos ADRP priemon÷s buvo taikomos kur kas mažiau.  

Bendrai visiems aukščiau pamin÷tiems projektams buvo skirta virš 125 mln. Lt, tačiau ne vi-
sos l÷šos buvo skirtos ADRP priemonių įgyvendinimui. Be to, nagrin÷jant šią priemonę, neanali-
zuojamas ir nevertinamas LDB, kaip institucijos, geb÷jimų stiprinimo klausimas.  

Priemon÷s rezultato rodiklis – dalyvių, įgijusių profesinę kvalifikaciją dalis – gerokai viršijo 
BPD planuotus pasiekti rezultatus. Priemon÷s veiklos pabaigoje profesinę kvalifikaciją įgijo 1,5 
karto daugiau asmenų nei planuota, iš jų moterų buvo du kartus daugiau, jaunimo iki 25 metų – 1,25 
karto daugiau, ilgalaikių bedarbių, kuriems buvo suteikta profesin÷ kvalifikacija, rodiklis pasiektas 
97,8 proc. Bendras įsidarbinimo rodiklis po aktyvinimo (kitas šios priemon÷s rezultato rodiklis) taip 
pat viršijo numatytąjį BPD. Po priemon÷s įgyvendinimo įsidarbino 15 356 moterys, lyginant su su-
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planuotu 2500 asmenų rodikliu, o bendras įsidarbinimo lygis pasiek÷ 65 proc. lyginant su planuotu 
50 proc. Vienintelis nepasiektas rodiklis buvo dalyvių, kurie tęs÷ mokymus, skaičius. Remiantis 
galutine Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita, 
rodiklis nebuvo pasiektas tod÷l, kad mokymų dalyviai, įgiję profesinę kvalifikaciją ir valstyb÷s pri-
pažintą teisę verstis tam tikra veikla, prad÷davo dirbti ir netęsdami mokymų. Tad rodiklio nepasie-
kiamumas iš esm÷s neparodo mažesnio įgyvendintos priemon÷s rezultatyvumo, kuris vertintas kaip 
labai aukštas priemon÷je suplanuotų rodiklių atžvilgiu.  

Kita vertus, nors BPD įsidarbinimo geb÷jimų ugdymo priemon÷s rezultatyvumas buvo labai 
geras, panašių krypčių valstyb÷s intervencijos poreikis išliko ir 2007–2013m. paramos laikotarpiu. 
Nors šalyje nedarbo lygis BPD įgyvendinimo pabaigoje labai sumaž÷jo, išliko dauguma problemų, 
susijusių su žmogiškaisiais ištekliais darbo rinkoje – buvo pastebimas didelis ilgalaikio nedarbo 
lygis bei didelis jaunimo nedarbas, vis dar buvo ryškūs regioniniai gyventojų nedarbo skirtumai, 
taip pat išliko struktūrinio nedarbo problema ir žmogiškojo kapitalo kokyb÷s problemos – darbda-
viams vis dar buvo sunku surasti jiems tinkamos kvalifikacijos darbuotojus.  

2.3 priemon÷s intervencija buvo nukreipta į socialin÷s atskirties mažinimą, socialiai pažei-
džiamų grupių integraciją į darbo rinką. Be kitų priemonių (mokymai, reabilitacijos sistemos sukū-
rimas, parama nuosavam verslui) viena svarbiausių šios priemon÷s veiklos krypčių buvo ADRP 
priemonių įgyvendinimas, užtikrinant efektyvesnę neįgaliųjų integraciją į darbo rinką. Investicijos 
buvo skirtos savarankiškam užimtumui pl÷toti, užimtumui subsidijuoti, naujoms darbo vietoms kur-
ti ar esamoms pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Buvo remiamos šios pagrindin÷s projektų veiklos: 
neįgaliųjų profesinis orientavimas, konsultavimas, profesinis mokymas, mokymo ir aukštojo išsila-
vinimo programų pritaikymas neįgaliesiems, užimtumo subsidijavimas bei naujų darbo vietų kūri-
mas ar esamų darbo vietų pritaikymas specialiems poreikiams. Pagal BPD 2.3 priemonę šiai veiklos 
sričiai įgyvendinti buvo finansuoti 32 projektai arba 33 proc. visų šios priemon÷s projektų. Organi-
zuojamus mokymus baig÷ virš 4 tūkst. neįgaliųjų, t. y. beveik 29 proc. daugiau nei planuojamas 
skaičius pagal pasirašytas sutartis, profesinę kvalifikaciją įgijo 548 neįgalieji. Tai 70 proc. viršijo 
rodiklius, numatytus pagal paramos sutartyse prisiimtus įsipareigojimus. Analizuojant visos prie-
mon÷s rodiklius (priedas Nr. 3), pasteb÷tina, kad pagrindiniai pasiekimo ir rezultato rodikliai iš es-
m÷s sutampa su įsidarbinimo geb÷jimų ugdymo priemon÷s pagrindiniais rodikliais.  

Pagal 2.3 priemonę išmokytų naudos gav÷jų skaičius buvo viršytas daugiau nei 15 kartų – vie-
toje BPD planuotų 1500 asmenų buvo apmokyti 23 1515 asmenys. Geri rezultatai matomi ir lygi-
nant rodiklius pagal priemon÷s tikslines grupes. Vietoje planuotų 900 moterų buvo apmokytos 
9466, vietoje numatytų apmokyti 800 neįgaliųjų asmenų buvo apmokyti 4064. Apmokytų kalinių ir 
grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų skaičius taip pat buvo viršytas daugiau nei 25 kartais, nuo 
psichotropinių medžiagų priklausomų apmokytų asmenų skaičius buvo viršytas 11,68 karto, o ap-
mokytų specialistų skaičius buvo viršytas net 113,4 karto. Viršyti buvo ir kiti Socialin÷s atskirties 
prevencijos ir socialin÷s integracijos priemon÷s rezultato rodikliai, lyginant su BPD priede supla-
nuotais – dalyvių įgijusių profesinę kvalifikaciją, skaičius buvo 320 proc. didesnis, dalyvių, kurie 
tęs÷ mokymąsi, skaičius – 257 proc. didesnis nei numatyta. Vienintelis pagal priemonę nepasiektas 
rodiklis buvo paramą gavusių socialinio užimtumo įmonių skaičius – tokių įmonių buvo tik 2 vieto-
je planuotų 5. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog priemon÷s įgyvendinimo pradžioje tokios įmon÷s nega-
l÷jo gauti paramos d÷l netinkamai sutvarkytos teisin÷s baz÷s ir vertinant šį rodiklį bendrame prie-
mon÷s kontekste, akivaizdu, kad jis yra gana nereikšmingas, neatspindi visų priemon÷s tikslų, o juo 
labiau veiklų, tad jo nepasiekimas turi labai mažai įtakos bendram priemon÷s rezultatyvumui.  

Apibendrinant tiek 2.1, tiek 2.3 priemonių rezultatus matyti, kad naudos gav÷jų kiekis, supla-
nuotas BPD rengimo metu ir realiai apmokytų ar gavusių kitokią paramą naudos gav÷jų kiekis, smar-
kiai skiriasi ir dažnai net kelis ar keliasdešimt kartų viršija suplanuotus rodiklius. Taip pat pasteb÷tina, 
kad naudos gav÷jų skaičius yra statiškas rodiklis, kuris nesuteikia galimyb÷s įvertinti, kokią realią 
prid÷tinę vertę gavo vienas ar kitas naudos gav÷jas. Iš dalies sunku pasakyti, kiek objektyvi buvo ir 
BPD numatytų rodiklių kiekybin÷ išraiška. Pavyzdžiui, visos priemon÷s mastu numatyti, kad tik 5 
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asmenys iš konkrečios tikslin÷s grup÷s (kaliniai ir grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys ar asmenys, pri-
klausomi nuo psichotropinių medžiagų), tęs mokymąsi yra akivaizdžiai nereikšmingas rodiklis. San-
tykinai maži suplanuoti rodikliai (atsargus planavimas, nepatyrimas) iš esm÷s yra pasiekti daugeliu 
atvejų, nes realus ADRP priemonių naudos gav÷jų skaičius 2004–2006 m. laikotarpiu (su labai reto-
mis išimtimis) buvo gerokai didesnis nei buvo suplanuotas.  

3.1.3 ADRP priemonės 2007–2013m. laikotarpiu 

Planuojant ŽIPVP priemones, jų pagrindime buvo įvardinta, jog darbo j÷gos trūkumas yra vie-
nas iš didžiausių Lietuvos ūkio pl÷tros apribojimų. Vis d÷lto šio laikotarpio ex-ante analiz÷je buvo 
atkreiptas d÷mesys ir į tai, kad šalyje vis dar nepanaudojama didel÷ dalis darbo j÷gos, nurodant, jog 
aktyvumo lygis jau keletą metų kito nežymiai ir 2005 m. sudar÷ 68,4 proc. Šioje analiz÷je buvo at-
kreiptas d÷mesys, kad bedarbių skaičius maž÷jo, tačiau jis išliko aukštas ekonomiškai nepalankiose 
miesto ir kaimo vietov÷se bei socialiniai remtinose grup÷se. Ilgalaikis nedarbas taip pat tebebuvo rim-
ta problema, ilgalaikiams bedarbiams trūko kvalifikacijos, kompetencijos, dažnai – ir motyvacijos 
dirbti. Moterų, jaunimo, pagyvenusių ar neįgalių asmenų užimtumo lygis ir ekonominis aktyvumas 
buvo mažesni už vidutinį, o nedarbo lygis (įskaitant ilgalaikį nedarbą) aukštesnis. Atliekant planavi-
mą, buvo tikimasi, kad ADRP priemon÷ms skirtos investicijos prisid÷s padidinant bendrą darbo j÷gos 
(15-64 m.) aktyvumo lygį iki 73,5 proc., bus efektyviau tenkinami augantys darbo rinkos poreikiai; 
kad iniciatyvos, skirtos bedarbių moterų, jaunimo, pagyvenusių asmenų, neįgaliųjų situacijai darbo 
rinkoje gerinti, prisid÷s ir prie horizontaliųjų lygių galimybių bei darnaus vystymosi principų įgyven-
dinimo, taip pat paskatins ilgalaikius bedarbius, jaunus bedarbius naudotis valstyb÷s paslaugomis, 
skirtomis pad÷ti jiems integruotis į darbo rinką. Taip pat buvo tikimasi, kad padid÷s pagyvenusių as-
menų užimtumas ir bendras iš÷jimo iš darbo rinkos amžius. Kartu buvo siekiama padidinti neįgaliųjų 
ekonominį aktyvumą ir pakelti jų užimtumo lygį. Planavimas vyko spartaus ekonomikos augimo kon-
tekste, remiantis prielaida, jog užimtumą skatinančios priemon÷s pad÷s spręsti kvalifikuotos darbo 
j÷gos trūkumo problemą sparčiausiai augančiuose Lietuvos ūkio sektoriuose, ypač vidaus prekybos ir 
statybos. Anot ekspertų, pastangos, sutelktos į ADRP priemones, tur÷jo padidinti užimtumą bei už-
kirsti kelią socialinei atskirčiai12. 

Toks planavimas iš esm÷s atspind÷jo situaciją rinkoje – nuo 2001 m. bedarbių dalis nuo darbin-
go amžiaus gyventojų Lietuvoje maž÷jo ir 2007 m. sudar÷ 3,2 proc. 2007 m. vidutinis metinis bedar-
bių skaičius šalyje buvo 67,3 tūkst., arba 3,3 karto mažesnis nei 2001 m. Lietuvoje nuo 2001 m. ne-
darbo lygis ir bedarbių skaičius nuolat maž÷jo. L÷šos, skiriamos darbo rinkos politikos priemon÷ms, 
nuolat did÷jo – 2007 m., palyginti su 2001 m., padid÷jo daugiau kaip 2,5 karto ir sudar÷ 425 589,5 
tūkst. Lt.13 

ADRP priemon÷s priskirtinos prie ŽIPVP 1 prioriteto uždavinio skatinti gyventojų užimtumą ir 
dalyvavimą darbo rinkoje įgyvendinimo. Šio uždavinio pagrindin÷s tikslin÷s grup÷s – registruoti dar-
bo biržoje bedarbiai, asmenys, kuriems gresia nedarbas, neįgalieji. Min÷to uždavinio įgyvendinimas 
siejamas su šiomis trimis priemon÷mis  

• VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką; 

• VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyven-
dinimas; 

• VP1-1.2-SADM-03-K Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos programų kūrimas bei įgy-
vendinimas, specialistų mokymas.  

                                                           
12 Veiksmų programų Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai 

įgyvendinti išankstinis (ex ante) vertinimas, 2007 m. geguž÷. 
13 Darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas, Valstybinio audito ataskaita, 2008.  
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Atkreiptinas d÷mesys, jog ADRP priemonių finansavimas ir įgyvendinimas iš esm÷s yra sukon-
centruotas priemon÷je Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką, tuo tarpu kitos dvi (viena iš 
kurių kol kas dar neprad÷ta įgyvendinti) su užimtumo skatinimo uždaviniu sietinos ŽIPVP priemon÷s 
su ADRP priemonių įgyvendinimu susijusios tik netiesiogiai. Pastarųjų d÷ka sudaromos geresn÷s 
prielaidos neįgaliųjų integracijai į darbo rinką, jų profesiniam mokymui, kuris pagal Lietuvos Res-
publikos užimtumo r÷mimo įstatymą yra viena iš ADRP priemonių. 

Priemon÷ Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką skirta ADRP priemonių įgyvendi-
nimui, finansuojant ją iš ES l÷šų, valstyb÷s biudžeto, Užimtumo fondo l÷šų ir privačių l÷šų (soc. įmo-
n÷s). Projektus pagal priemonę įgyvendina LDB. Projektų finansavimo būdas – valstyb÷s projektų 
planavimas. Priemonei numatytas biudžetas – 526 105 142 Lt (įskaitant nacionalines projektų l÷šas), 
kuris 2010 m. pabaigoje iš esm÷s jau visas yra panaudotas (paskirstytas ir/ar yra pasirašytos sutartys). 
Didžiausia l÷šų dalis – beveik 40 proc. – tenka profesiniam mokymui. Viešųjų darbų ir įdarbinimo 
subsidijuojant finansavimui tenka panašios dalys – maždaug po 20 proc. Dar 10,2 proc. tenka darbo 
įgūdžių įgijimo r÷mimui. Parama socialin÷ms įmon÷ms sudaro 7,3 proc. bendro biudžeto. Darbo rota-
cijai ir bedarbių teritorinio mobilumo priemon÷ms tenka mažiau nei po 1 proc. bendro biudžeto. Tuo 
tarpu pasiskirstymas pagal dalyvius pateikiamas žemiau esančiame paveiksle.  

Paveikslas 3. ADRP priemon÷se dalyvaujančių asmenų pasiskirstymas ŽIPVP priemon÷je 
Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ŽIPVP priemon÷s „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ projektų 
informacija. 

Vertinant dalyvių kiekį atskirose ADRP priemon÷se, 2007–2013m. paramos laikotarpiu paste-
b÷tinas aiškus viešųjų darbų dominavimas, kai ankstesniame programavimo periode ši dalis buvo la-
bai nedidel÷ (kiek daugiau nei 2 proc.), o ryškiai dominavo profesinis mokymas, kurio santykin÷ dalis 
tarp visų ADRP priemonių šiame periode pastebimai sumaž÷jo. Tolesniame skyriuje detaliau apta-
riami ADRP priemonių įgyvendinimo ypatumai ir skirtumai skirtingais programavimo periodais.  

3.1.4 ADRP priemonių rėmimo pokyčiai tarp skirtingų SF programavimo 
periodų 

Atsižvelgiant į darbo rinkoje susidariusias problemas, ŽIPVP buvo iškeltas labai panašus tiks-
las kaip ir BPD – didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų 
kūrimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomen÷s gyvenime. Užsi-
br÷žtas tikslas buvo kiek platesnis nei 2004–2006 m. laikotarpiu, nes d÷l itin susijusios problemati-
kos ir išryšk÷jusio darbo j÷gos trūkumo įsidarbinimo geb÷jimų ugdymo intervencin÷ kryptis, api-
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manti ir ADRP priemones, buvo sujungta su geb÷jimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymo ir socialin÷s 
apr÷pties mažinimo intervencine kryptimi.  

Paveikslas 4. ADRP priemonių įgyvendinimo, pasinaudojant ES parama, intervencijos logikos 
palyginimas skirtingais programavimo laikotarpiais  

 

Šaltinis: sudaryta autorių.  
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2004–2006 m. laikotarpiu su ADRP priemon÷mis tiesiogiai buvo siejamos dvi BPD priemo-
n÷s – 2.1 priemon÷ Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas ir 2.3 priemon÷ Socialin÷s atskirties prevencija 
ir socialin÷ integracija. Pastarosiose numatytos ADRP priemon÷s, 2007–2013m. paramos laikotar-
piu iš esm÷s buvo sukoncentruotos vienoje priemon÷je – BPD 2.1 priemon÷s Įsidarbinimo geb÷jimų 
ugdymas pagrindu suformuotoje ŽIPVP 1 prioriteto priemon÷je Ieškančių darbo asmenų integracija 
į darbo rinką. Į šią priemonę buvo įtrauktos ir atskiros 2.3 priemon÷s veiklos (įvairios tikslin÷s gru-
p÷s, gaunančios paramą pagal įdarbinimo subsidijuojant ADRP priemonę).  

Įvertinus žemiau esančiame paveiksle pateiktą apibendrintą informaciją, matyti, kad esminių 
ar radikalių pokyčių ADRP priemonių r÷mime ir įgyvendinime skirtingais programavimo laikotar-
piais nebuvo. Problematika ir poreikis ADRP priemon÷ms abiem laikotarpiais išliko panašūs. Tiesa, 
2007–2013m. paramos laikotarpis išsiskyr÷ šio periodo planavimo etape ir įgyvendinimo pradžioje 
pasireiškusia darbo j÷gos trūkumo problema, kuri radikaliai pakito prasid÷jus Lietuvos ekonomi-
niam nuosmukiui. Tai iš dalies atsispindi ir skirtingų laikotarpių priemonių tiksluose. 2004–2006 m. 
laikotarpiu tiksluose buvo akcentuojamas nedarbo mažinimas, bedarbių integracija į darbo rinką. 
Tuo tarpu 2007–2013m. paramos laikotarpio ADRP priemon÷s buvo siejamos su siekiais suderinti 
darbo paklausą ir pasiūlą, su socialin÷s rizikos grupių asmenų įtraukimu į darbo rinką, taip mažinant 
darbo j÷gos trūkumą. Esant aukštam nedarbo lygiui subalansuoti darbo j÷gos paklausą ir pasiūlą yra 
faktiškai neįmanoma, o orientacija į mažiausiai motyvuotas grupes (ilgalaikiai bedarbiai, ekonomiš-
kai neaktyvūs asmenys, neįgalieji) gal÷tų reikšti netikslingą (sąnaudų požiūriu) l÷šų panaudojimą 
bei nesumažintų nedarbo tokiu mastu, kokio būtų galima tik÷tis pagal investicijas į ADRP priemo-
nes. Tiesa, ne viena teorija teigia, kad užimtumo srityje trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai gali prieš-
tarauti vieni kitiems, tod÷l tinkama jų balanso paieška yra vienas didesnių iššūkių sprendimų pri÷-
m÷jams.  

Besikeičianti darbo rinkos situacija, kai stipriai išaugo ADRP priemonių tikslin÷ grup÷, pri-
vert÷ peržiūr÷ti ADRP priemonių finansavimo apimtis, šaltinius ir prioritetus. Šių pokyčių konteks-
te gerokai išaugo ES l÷šų dalis ADRP priemonių finansavime, tuo tarpu įprasti nacionaliniai ADRP 
priemonių finansavimo šaltiniai – valstyb÷s biudžetas, Užimtumo fondas – pastebimai sumaž÷jo 
(d÷l stipriai mažinamų valstyb÷s išlaidų įvairioms viešojo sektoriaus sritims). Žemiau pateiktoje 
diagramoje gana akivaizdžiai matome, kad nuo 2009 m. pradžios ADRP priemon÷s prad÷tos finan-
suoti beveik išimtinai iš ESF l÷šų. 

Paveikslas 5. 2007–2013m. užimtumo r÷mimo priemonių finansavimo šaltiniai  

Šal-
tinis: Vilija Sanajevien÷, Lietuvos darbo biržos Užimtumo r÷mimo skyriaus ved÷ja. Situacija darbo rinkoje ir Lietuvos 
darbo biržos iššūkiai įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę paramą. 2010-12-21. 

Prasid÷jus ŽIPVP įgyvendinimui ir keičiantis ekonominei situacijai (sparčiai augant nedar-
bui), keit÷si skirtingų ADRP priemonių poreikis bei atskirų tikslinių grupių prioritetizavimas. Gali-
ma konstatuoti, kad santykinai universali Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką prie-
mon÷, kuri apima visas taikomas ADRP priemones, konkrečių projektų lygmenyje sudaro sąlygas 
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gana lanksčiai reaguoti į pasikeitimus Lietuvos darbo rinkoje. Šiuo atveju yra gana akivaizdu, kad 
priemon÷s lygmens tikslų, veiklų ar tikslinių grupių peržiūr÷jimas keičiantis ekonominei būklei ne-
turi didesnio poreikio, nes jie iš esm÷s yra tinkami bet kokioje ekonomin÷je situacijoje. Tai atsi-
spindi ir konkrečių Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką priemon÷s projektų turinyje. 
Dviejų projektų, kurie buvo suplanuoti skirtingame ekonominiame kontekste, pavyzdys pateikiamas 
lentel÷je žemiau.  

Lentel÷ 2. Priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką projektų palyginimas 

Bedarbių užimtumo didinimas Neprarask darbo įgūdžių 

Įgyvendinimo laikotarpis:  
2008-06-02 – 2011-05-31 

Įgyvendinimo laikotarpis:  

2010-07-15 – 2011-11-14 

Projekto biudžetas:140 000 000 Lt Projekto biudžetas: 34 103 236 Lt 

Projekto metu 11000 nekvalifikuotų bedar-
bių ir 1000 įsp÷tų apie atleidimą iš darbo 
asmenų įgis paklausias darbo rinkoje kvali-
fikacijas ir padidins galimybes integruotis 
arba išlikti darbo rinkoje, 7000 pradedančių 
darbinę veiklą pagal įgytą specialybę ar pro-
fesiją arba baigusių profesinę reabilitaciją 
bedarbių įgis praktinių įgūdžių realioje dar-
bo vietoje. 

LDB parengtas projektas „Neprarask darbo įgūdžių“, esant 
aukštam nedarbo lygiui, tur÷s įtakos socialin÷s įtampos 
mažinimui, ypatingai kaimiškuose šalies regionuose. Darbo 
neturintiems asmenims bus sudarytos galimyb÷s tur÷ti lai-
kiną užimtumą ir pajamų šaltinį, neprarasti darbo įgūdžių. 
Projektas sudarys sąlygas 29640 bedarbių per laikiną už-
imtumą – viešuosius darbus – grįžti į darbo rinką, palaikyti 
darbo įgūdžius ir užsidirbti pragyvenimui būtinų l÷šų. 

Šaltinis: www.esparama.lt. 

Projekto „Bedarbių užimtumo didinimas“ tikslin÷s grup÷s ir veiklos vis dar orientuotos į situ-
aciją, kai rinkoje pastebimas darbo j÷gos trūkumas ir investicijos į vieną naudos gav÷ją yra santyki-
nai „brangios“ – jo biudžetas daugiau kaip 4 kartus didesnis (nors naudos gav÷jų skaičius ir mažes-
nis) nei „Neprarask darbo įgūdžių“ projekto biudžetas. Tuo tarpu pastarasis projektas jau yra aki-
vaizdžiai skirtas spręsti ekonominio sunkmečio sąlygomis darbo rinkoje kylančias problemas. Vien 
šio projekto tikslin÷s grup÷s dydis daugiau kaip du kartus viršija skaičius, kurie buvo numatyti kaip 
produkto rodikliai priemon÷s planavimo procese14. Akivaizdu, kad tais atvejais, kai programinio 
lygmens pokyčiai yra sunkiau įgyvendinami ar yra nebūtini, ADRP priemonių įgyvendinime į situ-
aciją darbo rinkoje tiesiog yra reaguojama projektiniame lygmenyje, ir toks prisitaikymas prie situ-
acijos neprieštarauja priemon÷s tikslams, uždaviniams ir numatytoms veikloms bei užtikrina ADRP 
priemonių įgyvendinimo lankstumą. 

Pagrindiniai iššūkiai ŽIPVP priemonių lygmenyje, su kuriais susiduriama remiant ADRP 
priemones 2007–2013m. paramos laikotarpiu, yra pakankamo finansavimo joms užtikrinimas ir 
atskirų priemon÷s rodiklių, kurių pasiekimas darosi gana abejotinas, peržiūr÷jimas. Finansavimo 
problema buvo sprendžiama nuolat didinant finansavimą Ieškančių darbo asmenų integracija į dar-
bo rinką priemonei (detalesn÷ informacija pateikiama šio vertinimo priede Nr. 6), tačiau papildomo 
finansavimo skyrimo poreikis greičiausiai išliks ir ateityje, nes dauguma šios priemon÷s projektų 
bus baigti įgyvendinti jau iki 2011 m. pabaigos, o naujas SF periodas prasid÷s tik 2014 m. Kalbant 
apie priemon÷s rodiklius, 2007–2013m. paramos laikotarpio rodiklių prognozavimą galima apibū-
dinti kaip reakciją į esamą situaciją darbo rinkoje, t. y. suplanuotos priemon÷s ir rodikliai buvo tin-
kami ir adekvatūs situacijai darbo rinkoje 2007 m., tačiau galimų ūkio raidos scenarijų visu progra-
miniu periodu jie aiškiai neatspind÷jo. Viena iš tokios situacijos atsiradimo priežasčių – nei ŽIPVP 
pateikta naujojo periodo SSGG analiz÷, nei programos ex-ante vertinimas nenumat÷ (ir nenor÷jo 

                                                           
14 Bedarbiai, įtraukti į remiamojo įdarbinimo programas – 14 000 asmenų. ŽIPVP priedas, LR Vyriausyb÷s 

nutarimas, 2008 m. liepos 23 d. Nr. 789. 
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numatyti) galimo Lietuvos ūkio nuosmukio. Tod÷l jau dabar galima nusp÷ti, kad bent vienas iš 
veiksmų programos rezultatų rodiklių – bedarbių, įdarbintų per 6 m÷nesius po dalyvavimo profesi-
nio mokymo ar/ir remiamojo įdarbinimo programose, dalis (kuri 2015 m. tur÷tų būti 85 proc.) – 
greičiausiai bus nepasiektas. Tiesa, rodiklių planavimas buvo gana problemiškas ir 2004–2006 m. 
laikotarpiu. Iš esm÷s planuojant tokius rodiklius klaidų ar netikslumų išvengti beveik neįmanoma, 
nes prognozavimo periodas yra santykinai ilgas, tačiau ateityje siūlytina naudotis kuo įvairesniais 
prognozavimo metodais ir instrumentais (pvz., įžvalgomis), įvertinti kuo platesnį tiek Lietuvoje, 
tiek užsienio šalyse atliktų tyrimų spektrą, būti atviresniems ir neigiamas tendencijas ar bloguosius 
scenarijus siūlančioms alternatyvoms. 

Apibendrinimai 

 

• Planuojant ADRP priemones ŽIPVP 1 prioritete, pasteb÷tina gana aiški 
tikslinių grupių pasirinkimo sąsaja su ŽIPVP planavimo metu egzistavusia 
situacija darbo rinkoje – į ADRP priemonių intervencijos objektą įtraukia-
ma daug socialin÷s rizikos grupių, naujų darbo rinkos subjektų, pastebimas 
siekis per profesinę reabilitaciją sugrąžinti į darbo rinką iš jos iškritusius 
dalyvius. Taip buvo siekiama mažinti darbo j÷gos trūkumą.  

• ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką, kurio-
je numatytas ADRP priemonių įgyvendinimas, tikslai yra svarbūs, tačiau ne 
visiškai adekvatūs dabartinei darbo rinkos situacijai. Esant aukštam nedar-
bo lygiui subalansuoti darbo j÷gos paklausą ir pasiūlą faktiškai neįmanoma, 
o orientacija į mažiausiai motyvuotas grupes (ilgalaikiai bedarbiai, ekono-
miškai neaktyvūs asmenys, neįgalieji) gal÷tų lemti netikslingą (sąnaudų po-
žiūriu) l÷šų panaudojimą bei nemažintų nedarbo tokiu mastu, kokio būtų 
galima tik÷tis pagal investicijas į ADRP priemones. Šiuo atveju reikia ieš-
koti balanso tarp ilgalaikių (dabartinių priemonių) ir trumpalaikių (spren-
džiant ekonominio sunkmečio ir aukšto nedarbo lygio) tikslų. Tai s÷kmin-
gai įgyvendinama keičiant ADRP priemonių finansavimo prioritetus, nuo-
sekliai didinant finansavimo apimtis šių priemonių r÷mimui. 

• Tais atvejais, kai programinio lygmens pokyčiai yra sunkiau įgyvendinami 
ar yra nebūtini, įgyvendinant ADRP priemones į situaciją darbo rinkoje tie-
siog yra reaguojama projektiniame lygmenyje ir toks prisitaikymas prie si-
tuacijos neprieštarauja priemon÷s tikslams, uždaviniams ir numatytoms 
veikloms.  

• Pagrindiniai iššūkiai ŽIPVP priemonių lygmenyje, su kuriais susiduriama 
remiant ADRP priemones dabartiniu SF periodu, yra pakankamo finansa-
vimo joms užtikrinimas ir atskirų priemon÷s rodiklių, kurių pasiekimas 
tampa abejotinu, peržiūr÷jimas. 

• 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos laikotarpio rodiklių prognozavimą 
galima apibūdinti kaip reakciją į esamą situaciją darbo rinkoje, t. y. 
suplanuotos priemon÷s ir rodikliai buvo tinkami ir adekvatūs situacijai 
darbo rinkoje 2007 m., tačiau galimų ūkio raidos scenarijų visu 
programiniu periodu jie aiškiai neatspind÷jo. 
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3.2 2004–2006 m. laikotarpiu vykdytų užimtumą skatinančių veiklų 
poveikis užimtumui 

3.2.1 Poveikio rodiklių pasiekimas 

Siekiant atsakyti į klausimą, ar įgyvendinti BPD priemonių Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas  
(2.1 priemon÷), Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 
(2.2 priemon÷) ir Socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ integracija (2.3 priemon÷) priemonių 
poveikio rodikliai, žemiau pateiktoje diagramoje pateikiamas BPD suplanuotų ir 2008 m. pasiektų 
rodiklių pasiekimo vertinimas. 

Paveikslas 6. BPD 2.1, 2.2, 2.3 priemonių poveikio rodikli ų pasiekimo lygmuo 2008 m., proc. 

 

Šaltinis: BPD galutin÷ įgyvendinimo ataskaita, Vilnius 2010. 

BPD galutin÷s įgyvendinimo ataskaitos duomenimis BPD 2.1 priemon÷s poveikio (konteksto) 
rodiklis – 1,5 proc. nedarbo maž÷jimas, lyginant su 2003 m. (12,3 proc.), vertinant 2008 m. situaciją 
darbo rinkoje, buvo 6,5 procentiniais punktais mažesnis bei atitinkamai 433 proc. viršijo planuotą 
poveikio mastą. Remiantis Europos Sąjungos struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant 
Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą vertinimu, nuo 2003 m. iki 2007 m. 
sumaž÷jusio nedarbo lygio šalyje apie 2 procentiniai punktai gali būti priskirti BPD intervencijoms 
(įskaitant priemonę 2.1).15 Tačiau staigūs pokyčiai šalies ekonomikoje nedarbo lygį 2009 m. išaugi-
no iki 12,5 proc. t. y. grąžino nedarbo situaciją šalyje į 2003 m. lygį. Taigi, galima teigti, jog nedar-
bo lygio sumaž÷jimo rodiklis buvo pasiektas, tačiau d÷l pasikeitusių ekonominių sąlygų pasiektų 
rezultatų tęstinumas nebuvo tvarus. Tai l÷m÷ pasikeitusios struktūrin÷s sąlygos ir sisteminiai veiks-
niai (pasaulio finansų kriz÷, Lietuvos eksporto rinkų susitraukimas, nekilnojamojo turto sektoriaus 

                                                           
15 Europos Sąjungos struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį 

programavimo dokumentą vertinimas. Galutin÷ ataskaita. Viešosios politikos ir vadybos institutas. Vilnius 2008.  
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problemos ir kt.), kurie smarkiai sumažino darbo j÷gos paklausą bei l÷m÷ didesnį neatitikimą tarp 
darbo j÷gos paklausos ir pasiūlos. 

2008 m. asmenų, dalyvaujančių tęstiniame ir praktiniame mokyme, dalis 25-64 metų amžiaus 
grup÷je (BPD priemon÷s 2.2 poveikio rodiklis) siek÷ tik 4,9 proc. Tai sudaro 77,13 proc. siektino 
poveikio rodiklio (6,7 proc.). Mokymosi visą gyvenimą lygis šalyje išlieka santykinai vienas ma-
žiausių ES (2009 m. ES vidurkis – 9,5 proc.). Nepaisant ženklių BPD investicijų į suaugusiųjų ne-
formalųjį ugdymą, nuo 2003 m. iki 2008 m. mokymosi visą gyvenimą rodiklis išaugo labai menkai. 
Kita vertus, BPD 2.2 priemon÷s ind÷lis į šio rodiklio pasiekimą buvo gerokai didesnis negu planuo-
ta. BPD įgyvendinimo galutin÷s ataskaitos duomenimis, bendras pagal BPD 2.2 priemonę išmokytų 
naudos gav÷jų skaičius buvo 40 kartų didesnis nei suplanuota (161 094 vietoje planuotų 4 000 as-
menų).  

BPD 2.3 priemon÷s poveikio rodiklis „išaugęs darbo j÷gos aktyvumo lygis“ vietoje 1 proc. 
augimo (lyginant su 2003 m. duomenimis (69,7 proc.) 2008 m. sumaž÷jo 1,3 procentinio punkto ir 
siek÷ tik 68,4 proc. 2009 m. šis rodiklis v÷l išaugo iki 69,8 proc. Šio konteksto rodiklio neįgyvendi-
nimas sietinas su augančiais bedarbyst÷s mastais bei didesne mokymo įstaigose besimokančiojo 
jaunimo dalimi, lyginant su bendru jaunimo skaičiumi bei išaugusia emigracija po šalies įstojimo į 
Europos Sąjungą. Rodiklis „išaugęs moterų darbo j÷gos aktyvumo lygis“ vietoje 1 proc. augimo 
(lyginant su 2003 m. duomenimis (66,5 proc.) 2008 m. sumaž÷jo 1 procentiniu punktu ir siek÷ tik 
65,5 proc. Tuo tarpu 2009 m. šis rodiklis išaugo iki 67,8 proc. (augimas 30 proc. didesnis negu pla-
nuota). 

3.2.2 Sukurtos ir išsaugotos darbo vietos 

Visos BDP priemon÷s papildomai sukūr÷ 26,8 tūkstančius darbo vietų, iš kurių nuolatin÷s 
darbo vietos sudaro apie 13,1 tūkst.16 Apie 54 proc. visų (laikinų ir nuolatinių) darbo vietų sukūr÷ 
investicijų į infrastruktūrą priemon÷s, apie 26 proc. – investicijų į žmogiškąjį kapitalą priemon÷s ir 
apie 20 proc. – investicijų į įmonių fizinį kapitalą priemon÷s.  

Iki 2008 m. pabaigos priemon÷s, susijusios su užimtumo didinimu (t. y. tos, kurioms buvo 
taikomi sukurtų ar išsaugotų darbo vietų rodikliai), sukūr÷ apie 76 proc. visų laikinų ir nuolatinių 
darbo vietų. Tos priemon÷s, kurios nek÷l÷ tikslo įdarbinti didesnį kiekį asmenų ar išlaikyti darbo 
vietas, sukūr÷ apie 10 proc. šių priemonių sukurtų ar išsaugotų nuolatinių darbo vietų. Analizuoja-
mų BPD 2.1, 2.2, 2.3 priemonių pagrindu pagal 2008 m. pabaigos įvertį sukurtos ir išsaugotos 1835 
laikinos ir 1304 nuolatin÷s darbo vietos. Preliminariais vertinimais tai sudaro 11,7 proc. visų BPD 
sukurtų ir išsaugotų darbo vietų.17 

Neanalizuojant bendrame kontekste žymiai išsiskiriančios Vilniaus apskrities, koreliacija tarp 
nedarbo lygio sumaž÷jimo 2003-2007 m. laikotarpiu ir įvertintų d÷l paramos sukurtų darbo vietų 
skaičiaus yra pakankamai didel÷ (tiek visoms darbo vietoms, tiek vien nuolatin÷ms – apie 0,60). 
Tod÷l daroma išvada, jog parama reikšmingai prisid÷jo prie nedarbo lygio netolygumų mažinimo 
apskrityse.18 

 

                                                           
16 Vertinimo ataskaitoje daroma prielaida, jog 2008 m. panaudotos l÷šos gali kiekybiškai ir kokybiškai skirtis 

nuo panaudotų per ankstesnį laikotarpį (tiek teigiamu, tiek neigiamu požiūriu, d÷l galimo rezultatų, susijusių su 
v÷luojančiu poveikiu, ignoravimu bei mažesniu ekonomin÷s situacijos nuo 2008 m. palankumu darbo vietoms ne tik 
kurti, bet ir išsaugoti), tod÷l pateikiamas vertinimas yra preliminarus. 

17 Europos Sąjungos struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį 
programavimo dokumentą vertinimas. Galutin÷ ataskaita. Viešosios politikos ir vadybos institutas. Vilnius 2008. 

18 Ten pat. 
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Paveikslas 7. Paramos poveikio įvertis sukurtoms (grynosioms) darbo vietoms ūkio veiklose 

 

Šaltinis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį pro-
gramavimo dokumentą vertinimas. Galutin÷ ataskaita. Viešosios politikos ir vadybos institutas. Vilnius 2008. 

Didžioji BPD l÷šų dalis buvo skiriama tenkinti smarkiai išaugusiai darbo j÷gos paklausai sek-
toriuose, kuriuose dominuoja privačios įmon÷s. Iš viso statybos, prekybos ir nekilnojamojo turto 
nuomos ekonomin÷se veiklose buvo sukurta ar išlaikyta virš 60 proc. visų BPD d÷ka sukurtų ar iš-
laikytų darbo vietų (Paveikslas 7). Statybos sektorių ypač skatino investicijos į infrastruktūrą, kurios 
sudar÷ prielaidas sukurti vidutiniškai 5590 nuolatinių ir 4902 laikinų darbo vietų. Tiek vertinant 
pagal visas, tiek pagal nuolatines darbo vietas, iki 2008 m. pabaigos statybos veikloje buvo sukurta 
(ar išsaugota) apie 40 proc. visų d÷l paramos sukurtų ar išsaugotų darbo vietų. 2007 m. pabaigoje 
d÷l ES paramos sukurtos nuolatin÷s ir laikinos darbo vietos sudar÷ apie pusę viso darbuotojų prie-
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augio statybų veikloje per 2003-2007 m. laikotarpį.19 2008 m. įverčio duomenimis, didmenin÷s pre-
kybos ir nekilnojamo turto paslaugų sektoriuose sukurta virš 20 proc. visų BPD sukurtų (ar išsaugo-
tų) darbo vietų. Tuo tarpu apdirbamojoje gamyboje buvo vidutiniškai sukurta 661 nuolatin÷ ir 907 
laikinos darbo vietos t. y. tik 5,86 proc. visų BPD sukurtų (ar išsaugotų) darbo vietų. Remiantis 
BPD priemonių 2.1, 2.3 veiklos ataskaitomis bei vertinimais, statybos ir didmenin÷s prekybos sek-
toriai taip pat gavo daugiausiai naudos ir iš investicijų į žmogiškąjį kapitalą.20 

Mažesnę naudą pagal sukuriamų darbo vietų skaičių gavo viešasis sektorius: viešojo valdymo 
ir gynybos, švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veiklose 2008 m. įverčio duomenimis 
sukurta virš 25 proc. darbo vietų. Vertinime pažym÷ta, jog valdžios sektoriuje sukuriamos vietos 
n÷ra visavert÷s, t. y. nor÷dami gauti papildomas išmokas d÷l etatin÷s darbo užmokesčio sistemos čia 
jau dirbantieji priversti iš esm÷s didinti apskaitomą darbo krūvį, o realiai naujus darbuotojus įdarbi-
nančių darbo vietų buvo sukurta žymiai mažiau.21 

BPD investicijos taip pat gal÷jo tur÷ti ir neigiamų pasekmių šalies darbo rinkai. Jau 2008 me-
tais atliekant suderinamumo vertinimą buvo pasteb÷ta, jog BPD investicijos prisid÷jo ir prie nesta-
bilios nekilnojamojo turto sektoriaus pl÷tros, netvaraus atlyginimų augimo ir darbuotojų paklausos 
ir pasiūlos min÷tame sektoriuje augimo.22 Didžiausią naudą iš BPD investicijų trumpuoju ekonomi-
kos augimo periodu gavę vidaus prekybos ir nekilnojamojo turto sektoriai labiausiai smuko ekono-
min÷s recesijos metu. 2009 m. šiems sektoriams teko daugiau nei pus÷ neigiamo sukurtos prid÷tin÷s 
vert÷s pokyčio. Atitinkamai šių sektorių įmon÷s atleido daugiausiai darbuotojų. Taigi analizuojamos 
BPD investicijos pad÷jo pasiekti trumpalaikį teigiamą užimtumo didinimo efektą, ypač min÷tuose 
sektoriuose, tačiau tiek d÷l vidinių, tiek d÷l išorinių sisteminių ekonominių priežasčių jos netur÷jo 
galimyb÷s užtikrinti pasiektų rezultatų ilgesn÷s trukm÷s tęstinumo.  

Tik÷tina, jog tvaresnio rezultatų tęstinumo būtų galima tik÷tis, jeigu įgyvendinant BPD 2.1 ir 
2.3 priemones daugiau d÷mesio būtų skiriama ilgalaikių darbo rinkos poreikių nustatymui. Tvares-
nio rezultatų tęstinumo taip pat būtų galima tik÷tis, jeigu ES parama būtų labiau koncentruota ties 
ūkio sektoriais ar įmon÷mis, turinčiomis didesnį ilgalaikio augimo potencialą. Galima pamin÷ti, kad 
pagal BPD 2.2 priemonę žinioms imlių ūkio sektorių atstovai pateik÷ 33 proc. (54 paraiškos) visų 
pagal priemonę pateiktų paraiškų, nors juose tuo metu dirbo tik 7,4 proc. visų Lietuvos užimtųjų.23 
Turint omenyje geresnį šių ūkio sektorių augimo potencialą, tik÷tina, kad investicijos į šių ūkio sek-
torių žmogiškąjį kapitalą užtikrino didesnę grąžą. Ilgalaik÷je perspektyvoje, planuojant ES paramos 
instrumentus, taip pat verta daugiau d÷mesio skirti investicijų rizikos valdymui, ateities įžvalgų atli-
kimui, įvertinant skirtingus ekonominio vystymosi scenarijus. 

                                                           
19 Ten pat.  
20 Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto Žmogiškųjų išteklių pl÷tra 2.2 

priemon÷s Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas metin÷ įgyvendinimo ataskaita, 
2008-03-07, Nr. PV24-4(2.2)-21.18-2007M, SADM. Vilnius. ES struktūrin÷s paramos, skirtos pagal Lietuvos 2004–
2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą darbo j÷gos kompetencijai didinti, efektyvumo vertinimas: rezultatai, 
kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, rekomendacijos ateičiai. Galutin÷ ataskaita. Viešosios politikos ir vadybos institutas. 
Vilnius 2008. 

21 Europos Sąjungos struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį 
programavimo dokumentą vertinimas. Galutin÷ ataskaita. Viešosios politikos ir vadybos institutas. Vilnius, 2008. 

22 ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo vertinimas: galutin÷ vertinimo 
ataskaita. ESTEP. Vilnius, 2009. 

23 ES struktūrin÷s paramos, skirtos pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą darbo j÷gos 
kompetencijai didinti, efektyvumo vertinimas: rezultatai, kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, rekomendacijos ateičiai. 
Galutin÷ ataskaita. Viešosios politikos ir vadybos institutas. Vilnius, 2008. 
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3.2.3 Investicijų į viešojo ir privataus sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimą poveikis 

BPD 2.2 priemon÷s pagrindu privataus ir viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobuli-
nimui skirtos investicijos tur÷jo stiprų teigiamą poveikį priemon÷je dalyvavusioms įmon÷ms ir or-
ganizacijoms.24 Apklausų rezultatai rodo, jog 92 proc. apklaustų įmonių apmok÷ daugiau darbuoto-
jų, negu būtų apmokę be ES paramos, 83 proc. teig÷, jog parama leido prailginti mokymo trukmę, 
81 proc. – jog parama leido organizuoti kompleksiškesnius, daugiau temų turinčius mokymus, 
74 proc. akcentavo padid÷jusį mokymosi krūvį, 74 proc. mano, kad parama padidino įmon÷s konku-
rencingumą. Parama atitinkamai leido pagerinti įmonių paslaugų ir produktų kokybę, įdiegti naujo-
ves. Pareišk÷jų apklausos duomenimis, 12 proc. priemon÷je dalyvavusių privataus sektoriaus darb-
davių teig÷, kad projekto l÷šomis finansuoti mokymai atsipirko jau dabar, 62 proc. – kad atsipirks 
ateityje ir tik 19 proc. man÷, jog neatsipirks. Tuo tarpu 31 proc. viešojo sektoriaus darbdavių požiū-
riu atsipirko jau dabar, 62 proc. – atsipirks ateityje ir tik 7 proc. man÷, kad neatsipirks.25 Darbdavių 
vertinimu naudingiausi buvo profesiniai, susieti su asmens darbo specifika mokymai, ypač 1-2 
(ISCO) profesinių grupių. Įgytos kompetencijos padar÷ teigiamą poveikį darbuotojų darbo praktikos 
požiūriu. Padid÷jo darbuotojų pasitik÷jimas savimi profesin÷je srityje, motyvacija, darbas tapo įvai-
resnis ir kūrybiškesnis.26 

Remiantis ekonometriniais skaičiavimais, BPD 2.1 ir 2.2 priemonių įgyvendinimas  
2005-2006 m. pad÷jo sukurti apytiksliai 33,4 mln. litų prid÷tin÷s vert÷s. Tačiau realiai ES paramos 
d÷ka sukurta prid÷tin÷ vert÷ yra gerokai didesn÷, turint omenyje, jog didžioji dalis paramos pagal 
nurodytas priemones buvo panaudota 2007-2008 m.27 

BPD 2.2 priemon÷s l÷šomis mok÷si asmenys, kurių amžiaus grup÷, išsilavinimo lygmuo, pro-
fesinis statutas atitinka bendras suaugusiųjų mokymosi tendencijas šalyje. Daugiausiai mok÷si  
35-44 metų asmenys – 37 proc. visų besimokančių, mažiausiai besimokančių buvo tarp 55-64 metų 
amžiaus asmenų – apie 9 proc. Mokymai daugiausiai buvo skirti aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą 
turintiems asmenims. Daugiau d÷mesio buvo skiriama didelių įmonių specialistams, vadovams, ma-
žiau – vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo skatinimui (pastaroji tikslin÷ grup÷ neatsispind÷jo rodik-
lių sistemoje).28 Taigi parama daugiausiai pasiek÷ jaunus, labiau išsilavinusius specialistus ir vado-
vus, didelių įmonių darbuotojus, kadangi darbdaviai būtent iš šių tikslinių grupių tik÷josi didesn÷s 
investicijų į mokymus grąžos, tod÷l mažiau kvalifikuotų, labiau pažeidžiamų socialinių grupių da-
lyvavimas priemon÷je buvo menkesnis. 

Taip pat reikia pažym÷ti, jog paramos poveikį mažino privačių investicijų „ išstūmimo efek-
tas“, pasireiškiantis tokiomis formomis:29 

• Paramos koncentracija ribotame kiekyje įmonių. Paramą gavo tik apie 3 proc. visų po-
tencialių paramos gav÷jų, neįskaitant mikro įmonių. 

• Nustatytas per didelis paramos intensyvumas. Daugeliu atveju parama pakeit÷ nuosa-
vas l÷šas kaip finansavimo šaltinį ir nepaskatino daugiau investuoti į darbuotojų mo-
kymus. Nors trečdalis įmonių investavo į darbuotojų mokymus daugiau negu papras-
tai, tai rodo teigiamą, bet nepakankamą paramos efektą. 

                                                           
24 Ten pat.  
25 Ten pat. 
26 Ten pat. 
27 Ten pat. 
28 Ten pat. 
29 Ten pat. 



ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių kokyb÷s ir efektyvumo vertinimas 
Galutin÷ vertinimo ataskaita 

 

34 

• Nedaug įmonių pirmą kartą siunt÷ darbuotojus mokytis. Didžioji dalis įmonių investa-
vo į darbuotojų mokymus ir anksčiau (99 proc.) ir būtų siuntusios darbuotojus į mo-
kymus ir be paramos t. y. parama tur÷jo nepakankamą skatinamąjį efektą.  

• Nepasiektas papildomumo efektas. 82 proc. paramą gavusių įmonių jau yra pagrindi-
n÷s žaid÷jos rinkoje (tarp jų 30 proc. rinkos lyder÷s), tod÷l paramos negavo daug įmo-
nių, kurioms paramos labiausiai reik÷jo. 

Vertinimo metu nustatyta, jog parama viešajam sektoriui taip pat „išstūm÷“ biudžetines l÷šas, 
kurios buvo panaudotos kitoms reikm÷ms. Taigi, parama tapo pagrindiniu, o ne papildomu finansa-
vimo šaltiniu.30 

Apibendrinimai 

 

 

 

                                                           
30 Ten pat. 

• Nedarbo lygio sumaž÷jimo rodiklis buvo įgyvendintas, tačiau d÷l pasikei-
tusių ekonominių sąlygų pasiektų rezultatų tęstinumas nebuvo tvarus. Tva-
resnio rezultatų tęstinumo būtų galima tik÷tis plačiau taikant ilgalaikių dar-
bo rinkos poreikių prognozavimo instrumentus, inicijuojant ūkio, technolo-
gijų ir kitas įžvalgas, prioritetizuojant didesnį augimo potencialą turinčius 
sektorius ar atskiras įmones. Lengviau ir efektyviau veikti ekonomin÷s kri-
z÷s sąlygomis taip pat gal÷tų pad÷ti labiau išpl÷totas investicijų rizikos val-
dymo planas.  

• Nepaisant ženklių BPD investicijų į suaugusiųjų neformalųjį ugdymą, nuo 
2003 m. iki 2008 m. mokymosi visą gyvenimą rodiklis išaugo labai menkai. 

• Analizuojamų BPD 2.1, 2.2, 2.3 priemonių pagrindu pagal įvertį 2008 m. 
pabaigoje sukurtos ir išsaugotos 3139 laikinos ir nuolatin÷s darbo vietos. 
Tai sudar÷ virš 11 proc. visų BPD investicijų d÷ka sukurtų (ar išlaikytų) 
darbo vietų. Didžioji l÷šų dalis buvo skiriama tenkinti išaugusiai trumpojo 
laikotarpio darbo j÷gos paklausai sektoriuose, kuriuose dominuoja privačios 
įmon÷s, ypač statybos, prekybos ir nekilnojamojo turto nuomos ekonomin÷-
se veiklose. Remiantis BPD priemonių 2.1, 2.2, 2.3 veiklos ataskaitomis bei 
vertinimais, šie sektoriai taip pat gavo daugiausiai naudos ir iš investicijų į 
žmogiškąjį kapitalą.  

• BPD investicijos taip pat gal÷jo tur÷ti ir neigiamų pasekmių šalies darbo 
rinkai prisid÷damos prie nestabilios nekilnojamojo turto sektoriaus pl÷tros, 
netvaraus atlyginimų augimo ir darbuotojų paklausos ir pasiūlos min÷tuose 
sektoriuose augimo. 

• BPD 2.2 priemon÷s pagrindu atliktos investicijos į privataus ir viešojo sek-
toriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą tur÷jo stiprų teigiamą poveikį 
priemon÷je dalyvavusioms įmon÷ms ir organizacijoms, tačiau suveik÷ ir 
„išstūmimo“ efektas, kuris sumažino teigiamą paramos poveikį. 
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3.3 2004–2006 m. laikotarpio problemos ir pamokos užimtumo 
skatinimo srityje 

Siekiant pasinaudoti 2004–2006 m. laikotarpio patirtimi, svarbu identifikuoti pagrindinius 
trūkumus, kuriuo įveikus būtų galima tik÷tis efektyvesnio investicijų planavimo ir įgyvendinimo 
ateityje. Trūkumai išskirti į tris grupes: 

• Tikslų, uždavinių, rodiklių planavimo trūkumai.  

• Praktiniai trūkumai, susiję su BPD priemonių ir projektų įgyvendinimo procesu. 

• Trūkumai, susiję su BPD priemonių įgyvendinimo efektyvumu ir poveikiu.  

3.3.1 Tikslų, uždavinių, rodiklių planavimo trūkumai  

Dalis problemų 2004–2006 m. laikotarpiu iškilo d÷l patirties stokos tiek planuojant, tiek sava-
rankiškai administruojant ES paramos priemones. Kaip vieną iš problemų galima pamin÷ti nepa-
kankamai tinkamą ir aiškų tikslų, uždavinių ir rodiklių apibr÷žimą nagrin÷jamose BPD 2.1, 2.2, 2.3 
priemon÷se. Tai l÷m÷ skirtingą paramos tikslų, uždavinių ir rodiklių interpretaciją, rodiklių skaičia-
vimo ir atitinkamai paramos efektyvumo vertinimo sunkumus. Pavyzdžiui, tikslinant rodiklių skai-
čiavimo metodiką, pastebimai išaugo min÷tų priemonių rodiklių pasiekimo lygmuo. Kai kuriais 
atvejais, mokymų poveikio vertinimui pasirinkti netinkami darbo vietų sukūrimo rodikliai. BPD 2.3 
priemon÷s rodiklis nebuvo visiškai tinkamas priemon÷s veikloms, kadangi įgyvendinimo metu pa-
aišk÷jo, kad kai kurių veiklų dalyviai negali įsidarbinti d÷l objektyvių priežasčių ir rodiklis dauge-
liui projektų nebuvo aktualus ir svarbus. Nepakankamai nuosekliai suplanuoti BPD 2.2 priemon÷s 
uždaviniai ir veiklos. Priemon÷s uždaviniai atitiko nacionalines ir ES mokymosi visą gyvenimą ir 
užimtumo skatinimo sričių nuostatas, tačiau nepakankamai d÷mesio buvo skirta mažiau besimokan-
čioms profesin÷ms grup÷ms.  

Kita vertus, 2004–2006 m. laikotarpiu labai sustipr÷jo paramos planavimo ir administravimo 
geb÷jimai, kurie leido efektyviau suplanuoti bei įgyvendinti ŽIPVP priemones. Pavyzdžiui, ŽIPVP 
1 prioriteto priemon÷se, atitinkančiose BPD 2.3 priemonę, įsidarbinimo rodikliai buvo suplanuoti 
įvertinant realias galimybes bei ankstesnę patirtį, pakeičiant absoliučius rodiklius santykiniais (pro-
centais). Rodiklis „nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų, kurie įsidarbino arba to-
liau mokosi (pra÷jus 6 m÷nesiams po projekto įgyvendinimo) dalis nuo visų šios tikslin÷s grup÷s 
projektų dalyvių“ yra tikslesnis, susietas su tuo, kiek žmonių paliet÷ konkrečios priemon÷s inter-
vencija. Taip pat buvo performuluoti darbuotojų mokymo priemonių tikslai, išlaikant nuoseklią lo-
giką, išskirtos atskiros priemon÷s, skirtos finansuoti privataus ir viešojo sektoriaus darbuotojų mo-
kymo projektus, prioritetizuojamos mažiau besimokančios asmenų grup÷s. 

3.3.2 Praktiniai BPD priemonių ir projektų įgyvendinimo proceso trūkumai 

Analizuojant BPD 2.1 priemon÷s įgyvendinimą, kaip viena iš pagrindinių problemų BPD įgy-
vendinimo galutin÷je ataskaitoje minima ilga viešųjų pirkimų procedūra mokymo paslaugoms pirk-
ti. Užtrukusios viešųjų pirkimų procedūros lemia nepakankamai lanksčią ir greitą reakciją į darbo 
rinkos poreikius. Siekiant spręsti šią problemą buvo pateikti pasiūlymai sukurti finansinį „bedarbio 
krepšelį“, kuris leistų bedarbiui pasirinkti mokymo įstaigas su norima mokymo programa, netaikant 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo. Tačiau šio pasiūlymo įgyvendinimą stabd÷ Viešųjų 
pirkimų įstatymo taikomi apribojimai. Kita vertus, jau žengti pirmieji žingsniai link „vaučerių“ si-
stemos, iš esm÷s atitinkančios pasiūlymą d÷l „bedarbių krepšelio“, sukūrimo. 

Įgyvendinant BPD 2.2 priemonę išryšk÷jo problemos, susijusios su mokymo intensyvumu bei 
savalaikiškumu. Per didelis mokymų intensyvumas sudar÷ problemų pareišk÷jų darbuotojams atlikti 
savo darbines funkcijas, o d÷l ilgos paraiškų vertinimo procedūros kai kurie mokymai buvo praradę 
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savo aktualumą. Išaugus mokymų paklausai, iškilo ir kokybiškų mokymo paslaugų ar kokybiškų 
mokymų pasiūlos problema. Reaguodama į šias problemas ESFA, kaip paramą administruojanti 
institucija, leido keisti projektų grafikus ir mokymų temas.  

BPD įgyvendinimo galutin÷je ataskaitoje minimos BPD 2.3 priemon÷s problemos, susijusios 
su paraiškų vertinimo kriterijais, netolygiu paramos pasiskirstymu regionuose, koordinacijos trū-
kumu paraiškų rengimo ir vertinimo metu. Reaguodama į šias problemas, ESFA siek÷ sustiprinti 
pareišk÷jų geb÷jimus, tikslino rodiklius, siek÷ įtraukti daugiau pareišk÷jų iš regionų. Kaip papildo-
ma problema pamin÷tina žema kai kurių tikslinių grupių (asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų ar 
priklausančių nuo psichotropinių medžiagų) motyvacija susirasti darbą ar reintegruotis į visuomenę. 
Ši problema d÷l tikslin÷s grup÷s specifiškumo išlieka iki šiol. 

3.3.3 Trūkumai, susiję su BPD priemonių įgyvendinimo efektyvumu ir 
poveikiu 

Kita dalis trūkumų labiau susijusi su tam tikrų BPD priemonių įgyvendinimu. Pavyzdžiui, at-
likus BPD 2.2 ir 2.3 priemonių įgyvendinimo analizę, paaišk÷jo, jog mokymuose dažniausiai daly-
vavo 25-44 m. asmenys, turintys aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą asmenys, specialistai ir vadovai 
bei asmenys, dirbantys didel÷se įmon÷se. Tuo tarpu besimokančiųjų skaičius iš atskirų regionų ati-
tiko įmonių ir užimtųjų skaičiaus pasiskirstymą regionuose, taigi netur÷jo pakankamo poveikio re-
gioninių netolygumų mažinimui. Tuo tarpu mažiausiai mok÷si 55-64 m. asmenys, asmenys įgiję ne 
aukštesnį kaip vidutinį išsilavinimą, 4-8 pagrindinių profesijų grupių darbuotojai (pagal ISCO) ir 
nekvalifikuoti darbininkai. Ypač mažai parama pasinaudojo mikro įmon÷s. Parama pagal priemonę 
pasiek÷ nedidelę potencialių pareišk÷jų dalį (3 proc. nuo visų registruotų Lietuvoje įmonių). Verti-
nimas taip pat atskleid÷, kad parama nepaskatino įmonių daugiau investuoti į darbuotojų mokymus. 
Kita vertus, paramą gavo daug didesnį augimo potencialą turinčių, savo srityje lyderiaujančių įmo-
nių, kurios turbūt tur÷jo daugiau galimybių išlikti ekonomin÷s recesijos metu bei konkuruoti tarp-
tautin÷se rinkose, augindamos savo darbuotojų našumą. Atliktos apklausos pažymi šios priemon÷s 
s÷kmę ir poreikį. 

BPD priemon÷s buvo nepakankamai nukreiptos į ūkio produktyvumo didinimą ir verslumo 
skatinimą tam, kad nebūtų prarastos esamos darbo vietos ir būtų kuriamos naujos. Šiam tikslui pasi-
ekti ŽIPVP 1 prioritete numatyta speciali verslumo skatinimo priemon÷ VP1-1.1-SADM-08-K 
Verslumo skatinimas. Priemon÷s tikslas – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmon÷ms, fizi-
niams asmenims prad÷ti savo verslą, taip pat socialin÷ms įmon÷ms pl÷toti savo verslą, naudojantis 
finansų inžinerijos priemon÷mis, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą. Ankstesniuose 
BPD vertinimuose daroma prielaida, jog mokymų efektyvumą galima padidinti skiriant paramą ko-
kybiškesnius mokymų planus parengusioms įmon÷ms. ESFA, atlikdama pagal ŽIPVP priemonę 
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmon÷se pateiktų projektų paraiškų tinkamumo vertinimą, daug 
d÷mesio skyr÷ parengtų mokymo planų kokybei bei kainos pagrindimo nustatymui, tačiau specia-
liuosiuose projektų atrankos prioritetiniuose kriterijuose ir jų vertinimo metodikoje mokymo planų 
kokyb÷s vertinimo kriterijus nebuvo įtrauktas, tod÷l paramą gavo nebūtinai kokybiškiausius moky-
mo planus parengusios įmon÷s.31 Tinkamai atliekamas mokymo planų kokyb÷s kaip investicijų į 
žmogiškąjį kapitalą vertinimas gal÷tų užtikrinti didesnę investicijų į mokymus grąžą. Tačiau tai rei-
kalauja sud÷tingesn÷s mokymo projektų naudos ir kokyb÷s vertinimo procedūros. 

Į BPD nebuvo įtrauktos emigracijos problemos sprendimo priemon÷s. Atsižvelgiant į kvalifi-
kuotos darbo j÷gos trūkumą 2007–2013m. ŽIPVP 1 prioritete buvo numatyta priemon÷ VP1-1.1-
SADM-05-V Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas, skirta didinti darbuotojų ir įmonių prisi-

                                                           
31 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 1 prioriteto Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ 

apr÷ptis VP1-1.1-SADM-01 priemon÷s Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmon÷se projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 
priedas. 
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taikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo, skatinant emigrantų sugrįžimą į Lietuvą. Tačiau ši 
priemon÷ tapo netikslinga ekonominio nuosmukio metu, sparčiai augant bedarbystei, tod÷l buvo 
sustabdyta.  

2004–2006 m. laikotarpio kontekste aktualios ir Valstyb÷s kontrol÷s pateikiamos išvados d÷l 
ADRP priemonių įgyvendinimo (2008 m.), susieto su BPD 2.1 priemone kaip finansavimo šaltiniu. 
Ataskaitoje atkreipiamas d÷mesys į faktą, jog teritorin÷s darbo biržos siunt÷ mokytis pagal profesi-
nio mokymo ir neformalaus švietimo programas dalį nepakankamai motyvuotų asmenų. Taip pat 
įvardinta, jog vertinant ADRP priemonių efektyvumą būtina įvertinti, ar tuos pačius rezultatus buvo 
galima pasiekti mažesn÷mis sąnaudomis, ar tos l÷šos nukreipiamos tikslingai (pvz., ar vieno bedar-
bio perkvalifikavimas darbo biržoje nekainuoja brangiau nei naujo specialisto paruošimas profesi-
nio mokymo ar aukštojo mokslo įstaigoje). Šiuo atveju ADRP priemonių kaina priklauso nuo tai-
komos priemon÷s. Efektyvumo vertinimo rezultatai rodo, kad aukšto nedarbo sąlygomis remiamo 
įdarbinimo priemon÷s (įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas, viešieji darbai) 
yra efektyvesn÷s (sąnaudų ir naudos požiūriu) nei profesinis mokymas. Jų finansin÷s sąnaudos yra 
mažesn÷s, o įsidarbinimo rodikliai geresni nei profesinio mokymo. Viešųjų darbų įtaka įsidarbini-
mui gana menka, tačiau d÷l mažų finansinių sąnaudų šios ADRP priemon÷s efektyvumas panašus 
kaip įdarbinimo subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo. Kita vertus, ger÷jant ekonominei 
situacijai augs profesinio mokymo poreikis. Didesnį profesinio rengimo efektyvumą gal÷tų užtikrin-
ti „vaučerių sistemos“ įdiegimas. 

Dar 2004–2006 m. įgyvendinimo laikotarpiu buvo siūloma „numatyti galimybę, kad asmuo, 
norintis dalyvauti profesinio mokymo priemon÷je, gal÷tų savarankiškai susirasti ir pasirinkti mo-
kymo įstaigą, kurioje įgytų pageidaujamą profesiją, o darbo birža apmok÷tų faktines mokymo išlai-
das, neviršijant nustatyto limito. Tai skatintų ieškančius darbo asmenis rinktis tinkamą profesiją ir 
mokymo įstaigą, kad v÷liau gal÷tų įsidarbinti. Darbdavys, norintis įdarbinti tinkamos kvalifikacijos 
darbuotoją, gal÷tų dengti mokymosi išlaidas, viršijančias nustatytą limitą“. Šiuo metu kuriama taip 
vadinama „vaučerių sistema“ (naujas Bedarbių profesinio mokymo organizavimo tvarkos modelis). 
Šis modelis siejamas su apmok÷jimą už mokymo paslaugas garantuojančio dokumento (vaučeris, 
kvitas, kuponas ar pan.) įvedimu į esamą organizavimo tvarką. Detalesnis aprašymas pateikiamas 
ADRP priemonių profesinio mokymo įgyvendinimo analiz÷s 5-ame skyriuje. 

Apibendrinimai 

 

• Analizuojant BPD 2.1 priemon÷s įgyvendinimą, kaip viena iš pagrindinių 
problemų BPD įgyvendinimo galutin÷je ataskaitoje minima ilga viešųjų 
pirkimų procedūra mokymo paslaugoms pirkti. Įgyvendinant BPD 2.2 
priemonę išryšk÷jo problemos, susijusios su mokymo intensyvumu bei sa-
valaikiškumu.  

• Dalis problemų BPD laikotarpiu iškilo d÷l patirties stokos tiek planuojant, 
tiek savarankiškai administruojant ES paramos priemones. Kaip vieną iš 
problemų galima pamin÷ti nepakankamai tinkamą ir aiškų tikslų, uždavinių 
ir rodiklių apibr÷žimą nagrin÷jamose BPD 2.1, 2.2, 2.3 priemon÷se. Kai 
kuriais atvejais priemon÷se, kurioms nekeliami užimtumo didinimo tikslai, 
rezultatui ir poveikiui matuoti buvo taikomi užimtumo didinimo rodikliai. 
Kita vertus, BPD laikotarpiu labai sustipr÷jo paramos planavimo ir admi-
nistravimo geb÷jimai, kurie leido efektyviau suplanuoti bei įgyvendinti 
2007-2013 m. periodo ŽIPVP priemones. 
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• 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu identifikuoti praktiniai trūkumai, 
susiję su įgyvendinimo procesu, tikslų, uždavinių, rodiklių planavimu ir 
trūkumai, susiję su BPD priemonių įgyvendinimo efektyvumu ir poveikiu.  

• Analizuojant priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir poveikį, išryšk÷jo to-
liau aprašomos problemos. BPD mažai d÷mesio buvo skirta lanksčių darbo 
formų skatinimui, nebuvo sprendžiamos ekonomin÷s migracijos proble-
mos. BPD priemon÷s buvo nepakankamai nukreiptos į ūkio produktyvumo 
didinimą ir verslumo skatinimą tam, kad nebūtų prarastos esamos darbo 
vietos ir būtų kuriamos naujos. BPD 2.1 priemon÷je išnaudotos ne visos 
ADRP efektyvumo didinimo galimyb÷s, nepakankamai efektyviai išlei-
džiamos l÷šos bedarbių profesiniam mokymui, tod÷l buvo siūloma bedar-
biui suteikti galimybę savarankiškai susirasti ir pasirinkti mokymo įstaigą. 
BPD 2.2 priemon÷s įgyvendinimo metu buvo nepakankamai kontroliuo-
jama mokymų planų kokyb÷, parama pasiek÷ tik nedidelę potencialių pa-
reišk÷jų dalį (3 proc. nuo visų registruotų Lietuvoje įmonių), nepaskatino 
įmonių intensyviau investuoti į darbuotojų mokymus. Kita vertus, pagal 
BPD 2.2 priemonę paramą gavo lyderiaujančios savo srityje įmon÷s, aukš-
tesnę prid÷tinę vertę kuriantys ūkio sektoriai, ir tai leidžia tik÷tis didesn÷s 
investicijų į žmogiškąjį kapitalą grąžos. 
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4 ŽIPVP 1 prioriteto užimtumą skatinančių priemonių 
tinkamumo ir naudingumo vertinimas 

4.1 ŽIPVP 1 prioriteto užimtumą skatinančių priemonių keliamų tikslų ir 
uždavinių tinkamumo vertinimas 

Tikslų ir uždavinių tinkamumas ir aktualumas čia vertinamas ekonominių ir socialinių pokyčių kon-
tekste, t. y. vertinama, kiek transformavosi ar tur÷tų transformuotis tikslai ir uždaviniai d÷l to, kad 
pasikeit÷ ekonomin÷ ir socialin÷ situacija, lyginant su buvusiąja programavimo metu. Atitinkamai 
bus atliekama ŽIPVP 1 prioriteto užimtumą (tiesiogiai ir netiesiogiai) skatinančių priemonių inter-
vencijos logikos analiz÷, tokiu būdu gaunant preliminarias išvadas ir apie tas priemones, kurių įgy-
vendinimas dar n÷ra pasibaigęs. Kadangi šioje vertinimo dalyje d÷mesys skiriamas daugumai 
ŽIPVP 1 prioriteto priemonių, analiz÷ atliekama vadovaujantis viešai prieinama informacija, tar-
piniais priemonių įgyvendinimo rezultatais bei ekspertiniu vertinimu. 

Įvairių tyrimų duomenimis ADRP priemonių taikymas dažniausiai apsiriboja darbo j÷gos pa-
siūlos skatinimu. Paklausos pus÷ atliepiama tik kuriant bei pritaikant darbo j÷gos pasiūlą, tačiau yra 
įrodymų, jog priemon÷s, orientuotos tik į darbo j÷gos pasiūlos auginimą, neaugant paklausai, netu-
r÷s pageidaujamo poveikio darbo rinkai. Tuo tarpu paklausos pagrindu inicijuojamos priemon÷s 
orientuotos į bendrą ekonomikos augimą ir augimo/pl÷tros politikos įgyvendinimą32. Ilgalaik÷s už-
imtumo strategijos įgyvendinimo pagrindas yra plačiai paplitusios augimo teorijos, analizuojančios 
ryšį tarp produktyvumo, augimo ir užimtumo. Užimtumo skatinimo strategijos pagrindą augimo 
teorijoje sudaro kompleksas priemonių, tačiau šiame vertinime, atsižvelgiant į Techninę specifikaci-
ją, vertinamas tik žmogiškojo kapitalo pl÷tros aspektas.  

Rengiant ŽIPVP, buvo vertinama tuometin÷ rinkos situacija ir atlikta stiprybių, silpnybių, ga-
limybių ir gr÷smių (toliau – SSGG) analiz÷. Dalis šioje analiz÷je išskirtų veiksnių buvo tiesiogiai 
sietini su užimtumo skatinimu (ir ŽIPVP 1 prioritetu), o jų pagalba, galima suvokti ir visą konteks-
tą, kuris nul÷m÷ tiek visos ŽIPVP, tiek ir jos 1 prioriteto intervencijos logiką.  

Lentel÷ 3. ŽIPVP pateikto SSGG apibendrinimas iš užimtumo skatinimo pozicijų 

Stipryb÷s Silpnyb÷s 

Nuoseklus ekonomikos augimas bei teigiamos užim-
tumo ir nedarbo tendencijos 

Sukurta funkcionali darbo rinkos teisin÷ ir instituci-
n÷ aplinka, inicijuojamas darbo rinkos institucijų 
teikiamų paslaugų optimizavimas ir tolesnis kokyb÷s 
gerinimas 

Žemas darbo j÷gos našumas, darbo j÷gos kompeten-
cijos ir kvalifikacijos neatitiktis rinkos poreikiams 

Darbo j÷gos trūkumas yra vienas iš didžiausių Lie-
tuvos ūkio pl÷tros apribojimų 

Moterys, jaunimas, neįgalieji, pagyvenę asmenys, 
įvairios socialin÷s rizikos asmenų grup÷s susiduria 
su sunkumais ir diskriminacija darbo rinkoje 

Sunkiai prieinamos mokymosi visą gyvenimą pa-
slaugos, ypač specialiųjų poreikių, socialin÷s rizikos 
asmenims, kaimo vietovių gyventojams 

Galimyb÷s Gr÷sm÷s 

Nuoseklus tolesnis šalies ekonomikos augimas ir Tolesnis aukštos kvalifikacijos specialistų ir kitos 

                                                           
32 General Framework for Long-Term Social Impact Evaluation of an Employment Strategy. Hannu Kauppi, 

Head of the Project. Finish Ministry of Labour. 2005, P. 14.  
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besikeičianti rinkos situacija – integracija į ES eko-
nominę erdvę, intensyv÷janti tarptautin÷ prekyba, 
naujųjų technologijų (įskaitant IT srityje) pritaiky-
mas – sudarys sąlygas kurti daugiau ir geresnių dar-
bo vietų, ypač paslaugų sferoje, ir pritraukti į darbo 
rinką daugiau žmonių 

Did÷jantis socialin÷s rizikos grupių asmenų, ekono-
miškai neaktyvių, neįgalių gyventojų supratimas 
apie naujas užimtumo galimybes 

Brangstanti darbo j÷ga skatins kurti geresnes ir sau-
gesnes darbo vietas, paskatins įmones gerinti valdy-
mą ir darbo sąlygas (t. y. daugiau d÷mesio kokybiš-
kam užimtumui) 

Naujų (lanksčių) darbo organizavimo formų įmon÷se 
populiarumas, did÷jantis d÷l šiuolaikinių technologi-
jų teikiamų galimybių bei kintančio požiūrio į darbo 
procesą 

Besikeičiantis požiūris į šeimą skatins moteris akty-
viau dalyvauti darbo rinkoje 

darbo j÷gos „nutek÷jimas“ į užsienį 

Ekonomin÷ integracija ES ir pasaulyje gali paskatin-
ti perkelti gamybą į mažesnių sąnaudų šalis, mažinti 
Lietuvos gamintojų konkurencingumą ir padidinti 
nedarbą 

Senstanti visuomen÷ ir darbo j÷ga, did÷jantis socia-
linių paslaugų bei sveikatos priežiūros paslaugų po-
reikis 

L÷ta visuomen÷s stereotipų kaita d÷l lygių galimy-
bių, lyčių lygyb÷s, socialin÷s rizikos asmenų grupių 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal ŽIPVP, 2010. 

Dabartiniame ekonomin÷s situacijos kontekste akivaiz-
du, kad daugelis išvardintų SSGG nuostatų pilnai nepa-
sitvirtino ir/ar nepasireišk÷, o didžiausios ir realiai pasi-
reiškusios gr÷sm÷s – ekonomikos nuosmukis, labai 
sparčiai augantis nedarbo lygis, did÷jantys ir plataus 
masto įvairių socialinių grupių (ypač jaunimo) emigraci-

jos srautai, gerokai sumaž÷jęs darbo užmokestis – intervencijos programavimo metu nebuvo numa-
tytos ir tinkamai įvertintos.  

Planavimo metu ŽIPVP užimtumo srityje akcentavo tris konkrečias problemas, kurių spren-
dimas buvo numatytas įgyvendinant ŽIPVP pirmojo prioriteto priemones: 

• žemas darbo j÷gos našumas, tod÷l būtina, kad įmon÷s ir darbuotojai, reaguodami į 
nuolat kintančius rinkų poreikius, sugeb÷tų nuolat didinti gaminamos produkcijos 
konkurencingumą, kokybę, darbo našumą; 

• darbo j÷gos trūkumas, tod÷l reik÷tų skatinti visų gyventojų (įskaitant ekonomiškai ne-
aktyvius ir darbo neturinčius asmenis) įsitraukimą arba sugrįžimą į darbo rinką;  

• specifiniai sunkumai, su kuriais darbo rinkoje susiduria tam tikros asmenų grup÷s, to-
d÷l nuoseklus socialin÷s apr÷pties skatinimas duotų teigiamą ekonominį efektą, nes jis 
didintų įvairių socialin÷s rizikos asmenų ir socialinę atskirtį patiriančių žmonių eko-
nominį aktyvumą bei prisid÷tų prie visuomen÷s sanglaudos33.  

Atitinkamai buvo formuluojami ir prioriteto tikslai ir uždaviniai (žr. Paveikslą 7). Nustatant 
šio prioriteto intervencijos logiką, ji buvo pagrįsta prielaida, kad valstyb÷s investicijos pad÷s geriau 

                                                           
33 Tokioms grup÷ms priskirtina: jaunimas (15–24 m., esmin÷s problemos: darbo rinkos poreikių neatitinkantis 

išsilavinimas, darbo patirties stoka, kokybiškų darbo vietų jauniems žmon÷ms trūkumas, nekvalifikuoto jaunimo 
motyvacijos dirbti stoka), pagyvenę asmenys (vyresni nei 50 m., esmin÷s problemos: nuolatinio mokymosi įgūdžių ir 
vertybių trūkumas, skeptiškas visuomen÷s bei darbdavių požiūris į dirbančius pagyvenusius asmenis), neįgalieji (dirba 
tik kas dešimtas negalią turintis asmuo, o bendras neįgaliųjų ekonominis aktyvumas yra žemas, neįgalumas gali būti 
vienas iš veiksnių, lemiančių socialinę atskirtį), nuteistieji ir asmenys, paleisti iš laisv÷s at÷mimo vietų bei asmenys, 
sergantys priklausomyb÷s nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis    (esmin÷s problemos: maža motyvacija sugrįžti į darbo 
rinką, neigiamas visuomen÷s ir darbdavių požiūris, lemiantis socialinę atskirtį).  

Planuojant ŽIPVP intervencijas ir 
atliekant SSGG analizę didžiausios ir 
realiai pasireiškusios gr÷sm÷s nebuvo 

numatytos ir tinkamai įvertintos 
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suderinti darbo j÷gos (ypač kvalifikuotos darbo j÷gos) pasiūlą ir paklausą, o tai ilguoju laikotarpiu 
duos teigiamą ir tęstinį ekonominį efektą, kuris pranoks skirtas investicijas34. 

Kiekvienam uždaviniui spręsti buvo numatytos konkrečios priemon÷s, kurios per šių 
uždavinių sprendimą tiesiogiai ir/ar netiesiogiai prisid÷jo prie pagrindinio ŽIPVP prioriteto tikslo. 
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija nusprend÷, kad vieną prioritetą su trimis sudedamaisiais 
uždaviniais, pirmiausia, bus paprasčiau įgyvendinti ir, antra, bus vadovaujamasi intervencijos 
logika, kad visos remiamos priemon÷s sudaro ištisinę „užimtumo aplinką“ 35. Taip pat buvo 
manoma, kad ši struktūra bus lanksčiausia, reaguojant į greitai kintančias aplinkybes, ir užtikrins 
dinamiškesnį modelį. 

Paveikslas 8. ŽIPVP 1 prioriteto tikslas bei uždavinių, problemų ir priemoni ų sąsajos 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal ŽIPVP, 2010m. 

Visos ŽIPVP 1 prioriteto priemon÷s buvo nukreiptos į skirtingus užimtumo politikos įgyven-
dinimo komponentus Vienos iš jų labiau orientavosi į žmogiškąjį kapitalą ir kokybiškesnes darbo 
vietas, kitos sprend÷ darbo j÷gos pasiūlos problemą, kadangi programos programavimo laikotarpiu 
ši problema buvo labai aktuali. Kartu dera pažym÷ti, kad didel÷ darbo j÷gos paklausa ir nepakan-
kama pasiūla sudar÷ galimybes lengviau pritraukti į darbo rinką socialin÷s rizikos grupes, ilgalai-
kius bedarbius, neįgaliuosius, taip sprendžiant tiek užimtumo, tiek ir socialin÷s atskirties problemas. 
Taigi užimtumo skatinimo politika apima labai daug ir įvairių komponentų: 

• Darbo j÷gos pasiūlos skatinimo priemon÷s; 

• Darbo j÷gos paklausos skatinimo priemon÷s; 

                                                           
34 Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa, 2010. 
35Veiksmų programų Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai 

įgyvendinti išankstinis (ex ante) vertinimas, 2007 m. geguž÷. 
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• Žmogiškasis kapitalas (jo kvalifikacija ir galimyb÷s tenkinti darbo rinkos poreikius); 

• Technologijos (lemia, kokios kompetencijos ir kvalifikacijos darbo j÷gos reikia darbo 
rinkoje); 

• Investicijos (lemia, kokios technologijos atsiranda darbo rinkoje); 

• Ištekliai; 

• Socialin÷s įtraukties didinimo priemon÷s ir pan. 

Bendras užimtumo politikos modelis ir įvairių jo komponentų sąsajos pateikiamos žemiau 
esančiame paveiksl÷lyje.  

Paveikslas 9. Užimtumo skatinimo politikos modelis 

 

Šaltinis: Sanna-Mari Hynninen, Jukka Lahtonen, and Jari Ritsilaān (2005) General Framework for Long-Term Social 
Impact Evaluation of an employment strategy: Sub-report 2 Quantitative short- and long-term employment objecti-
ves related with productivity. 

Šiame teoriniame modelyje vienas iš pagrindinių gerov÷s (kaip galutinio tikslo) augimo fakto-
rių yra žmogiškasis kapitalas ir jo užimtumas bei vieta darbo rinkoje. Taip pat pagal pateiktą modelį 
akivaizdu, kad užimtumas gali būti ir yra nulemtas kitų ŽIPVP prioritetų ir netgi kitų 2007–2013m. 
paramos laikotarpio programų priemonių. Pavyzdžiui, Ekonomikos augimo veiksmų programos 
priemon÷s INVEST LT, Lyderis LT, Intelektas LT, Intelektas LT plius ir pan. gali pastebimai prisid÷-
ti prie investicijų į naujas technologijas ir inovacijas, o tai savo ruožtu keistų darbo j÷gos paklausą 
žmogiškojo kapitalo atžvilgiu ir reikalautų papildomų investicijų į pastarąjį. Kai kuriais atvejais šią 
paklausą iš dalies būtų galima patenkinti Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmon÷se priemon÷s d÷ka 
(nors įvertinus buvusius projektų naudos ir kokyb÷s vertinimo kriterijus, matyti, kad buvo daugiau 
orientuojamasi į socialin÷ms rizikos grup÷ms priklausančius darbuotojus), tačiau tokios paklausos 
patenkinimo pagrindas vis d÷lto yra atskiros ŽIPVP antro ir trečio prioritetų priemon÷s (pvz., Studi-



ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių kokyb÷s ir efektyvumo vertinimas 
Galutin÷ vertinimo ataskaita 

 

43 

jų kokyb÷s gerinimas, tarptautiškumo didinimas; Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas). 

Žemiau esančioje lentel÷je pateikiama informacija, kokiems pateikto užimtumo modelio 
komponentams yra skirtos atskiros ŽIPVP 1 prioriteto priemon÷s ir jų veiklos (pateiktos priede 
Nr. 5). Kartu pateikiamos ir pradin÷s (iš anksto suplanuotos) bei patikslintos (keičiant ŽIPVP prie-
dą) finansin÷s investicijos į konkrečias priemones.  

Lentel÷ 4. ŽIPVP 1 prioriteto priemonių finansavimas (ESF l÷šos) ir jų sąsajos su užimtumo 
modelio komponentais  

Priemon÷ 
Patvirtinta pirmin ÷ 
investicija į priemonę 
(2008-07-23) 

Dabartin÷ (patikslinta)  
investicija į priemonę 
(2010-07-21) 

Aktualus užimtumo 
modelio komponentas/ 
komponentai 

Žmogiškųjų išteklių tobuli-
nimas įmon÷se 

328 000 000 239 353 080 Žmogiškasis kapitalas 
Darbo našumas 
Darbin÷ karjera 
Socialin÷ įtrauktis 

Socialinio dialogo skatinimas 15 000 000 20 000 000 - 

Įmonių socialin÷ atsakomyb÷ 10 000 000 5 450 000 Investicijos  
Gerov÷ 

Šeimos ir darbo įsipareigoji-
mų derinimas 

36 000 000 40 306 967 Darbo pasiūlos politika 
Darbin÷ karjera  
Socialin÷ įtrauktis 

Emigrantų iš Lietuvos sugrį-
žimo skatinimas 

15 000 000 1 887 215 Darbo pasiūlos politika 

Žmogiškųjų išteklių tobuli-
nimas viešajame sektoriuje 

134 000 000 103 397 140 Žmogiškasis kapitalas 
Darbo našumas 
Darbin÷ karjera 

Kompiuterinio raštingumo 
įgūdžių ugdymas 

50 000 000 36 196 920 Žmogiškasis kapitalas 
Darbo našumas 
Socialin÷ įtrauktis 

Verslumo skatinimas (Vers-
lumo įgūdžių ugdymas) 

50 000 000 50 000 000 Darbo paklausos politika 
Darbin÷ karjera 
Ištekliai 

Kaimo vietovių darbo j÷gos 
persiorientavimas iš žem÷s 
ūkio į kitas veiklas 

60 000 000 60 000 000 Žmogiškasis kapitalas 
Darbo našumas 
Darbo pasiūlos politika 

Sveikatos specialistų, prisi-
dedančių prie sergamumo ir 
mirtingumo nuo pagrindinių 
neinfekcinių ligų mažinimo, 
kvalifikacijos k÷limas 

60 000 000 60 000 000 Žmogiškasis kapitalas 
Darbo našumas 
Darbin÷ karjera 

Žmogiškieji ištekliai 
INVEST LT+ 

0  30 000 000 Žmogiškasis kapitalas 
Darbo našumas 
Investicijos 

Ieškančių darbo asmenų in-
tegracija į darbo rinką 

274 220 000 420 628 678 Darbo pasiūlos politika 
Darbo paklausos politika 
Žmogiškasis kapitalas 
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Priemon÷ 
Patvirtinta pirmin ÷ 
investicija į priemonę 
(2008-07-23) 

Dabartin÷ (patikslinta)  
investicija į priemonę 
(2010-07-21) 

Aktualus užimtumo 
modelio komponentas/ 
komponentai 

Darbo našumas 
Socialin÷ įtrauktis 

Neįgaliųjų profesin÷s reabili-
tacijos sistemos kūrimas ir 
įgyvendinimas 

33 000 000 33 000 000 Darbo pasiūlos politika 
Socialin÷ įtrauktis 

Neįgaliųjų profesin÷s reabili-
tacijos programų kūrimas bei 
įgyvendinimas, specialistų 
mokymas 

28 470 000 8 470 000 Darbo pasiūlos politika 
Socialin÷ įtrauktis 

Diskriminacijos mažinimas ir 
socialinių problemų preven-
cija darbo rinkoje 

20 000 000 5 000 000 Socialin÷ įtrauktis 

Socialin÷s rizikos ir socialinę 
atskirtį patiriančių asmenų 
integracija į darbo rinką 

173 003 188 173 003 188 Darbo pasiūlos politika 
Socialin÷ įtrauktis 

VISO: 1 286 693 188 1 286 693 188  

Šaltinis: sudaryta autorių.  

Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją, matyti, kad planuojant ŽIPVP intervencijas 
2007–2013m. paramos laikotarpiui, dominavo tokie užimtumo skatinimo komponentai, kaip darbo 
pasiūlos politika, socialin÷ įtrauktis, žmogiškasis kapitalas, darbo našumo didinimas. Planavimo 

laikotarpiu dominavo aiški orientacija į darbo j÷gos trū-
kumo problemos sprendimą, ūkio ir viešojo sektorių 
aukštesn÷s kvalifikacijos žmogiškojo kapitalo poreikių 
tenkinimą, taip pat vis dar ryškių socialinių problemų 
sprendimą visuomen÷je. Tuo tarpu darbo j÷gos paklausos 
skatinimo priemon÷s ŽIPVP nebuvo prioritetizuojamos ir 
labiausiai gal÷jo pasireikšti per verslumo skatinimą (jei 
šios priemon÷s d÷ka būtų kuriamos darbo vietos) ir atski-
ras priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į dar-

bo rinką veiklas (subsidijuojant darbdavius, kad priimtų dirbti darbo biržoje registruotus asmenis, 
neturinčius darbo patirties, ilgalaikius bedarbius). Kita vertus, BPD įgyvendinimo patirtis rodo, jog 
ir darbo j÷gos paklausos skatinimo priemon÷s nebūtinai gali duoti laukiamą teigiamą poveikį. 
2004–2006 m. laikotarpio vertinimai konstatuoja, kad nors finansuojant naujų gamybos objektų 
statybą, teikiant tiesioginę paramą verslo įmon÷ms bei verslą pradedantiems fiziniams asmenims 
(pavyzdžiui, bedarbiams) buvo kuriamos naujos vietos, tačiau atrodo, kad net ir esant gana palan-
kioms makroekonomin÷ms sąlygoms, šios intervencijos paskatino stiprų privačių investicijų išstū-
mimo efektą36. 

Apžvelgiant ŽIPVP 1 prioriteto įgyvendinimo metu atliktus finansinius pokyčius pasteb÷tina, 
kad bene labiausiai sumaž÷jo d÷mesys (ir finansavimas) priemon÷ms, orientuotoms į darbo j÷gos 
pasiūlos didinimą (nes ir taip bedarbių skaičius nuo 2007 m. išaugo beveik 5 kartus), socialin÷s 
įtraukties problemų sprendimą (pamin÷tinos priemon÷s: Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos pro-
gramų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų mokymas; Diskriminacijos mažinimas ir socialinių 

                                                           
36 Europos Sąjungos struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. Bendrąjį 

programavimo dokumentą vertinimas. Viešosios politikos ir vadybos institutas. 2008, p. 91-92. 

Planuojant ŽIPVP intervencijas 
2007-2013 m. paramos laikotarpiui, 
dominavo tokie užimtumo skatinimo 
komponentai, kaip darbo pasiūlos 

politika, socialin÷ įtrauktis, 
žmogiškasis kapitalas, darbo 

našumo didinimas 
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problemų prevencija darbo rinkoje). Sumaž÷jo planuojamos finansavimo apimtys žmogiškojo kapi-
talo ugdymui privačiame sektoriuje, tuo tarpu analogiškų veiklų finansavimas viešajame sektoriuje 
pakito ne taip ženkliai. Daugiausiai papildomų l÷šų buvo skirta kompleksinei Ieškančių darbo as-
menų integracija į darbo rinką priemonei, taip sprendžiant ADRP priemonių finansavimo proble-
mas (žr. Paveikslą 5) ir trumpalaikius darbo rinkos tikslus. Šie pokyčiai pasireišk÷ kaip reakcija į 
radikalius pokyčius Lietuvos ekonomikoje, kurie aptariami kitose šio vertinimo dalyse. Užimtumo 
skatinimo politikai aktualiausios darbo rinkos tendencijos buvo šios: 

• Nedarbo lygio augimas ir užimtumo maž÷jimas (didelis darbo j÷gos paklausos kritimas). 

• Esminis ilgalaikių bedarbių skaičiaus padid÷jimas. 

• Laisvų darbo vietų sumaž÷jimas (darbo j÷gos paklausos maž÷jimo tendencija). 

• Labai aukštas (kritinis) jaunimo nedarbo lygis. 

• Stabilūs darbo j÷gos emigracijos srautai iš Lietuvos (nepaisant to, kad ekonomin÷ kriz÷ 
pasireišk÷ ir kitose šalyse, į kurias emigruoja asmenys iš Lietuvos).  

Pakitusi ekonomin÷ situacija keičia ŽIPVP 1 prioriteto identifikuotų problemų aktualumą ir 
skatina permąstyti tiek šias problemas, tiek šio prioriteto priemones (veiklas). Žemiau esančioje 
lentel÷je pateikiamas ŽIPVP 1 prioriteto identifikuotų problemų vertinimas.  

Lentel÷ 5. ŽIPVP 1 prioriteto identifikuot ų problemų vertinimas dabartin÷s Lietuvos 
ekonomin÷s situacijos kontekste 

ŽIPVP 1 prioriteto 
rengimo metu 
identifikuota pro-
blema 

Problemos vertinimas 

Žemas darbo j÷gos 
našumas 

Problemos aktualumas neišnyko, tačiau bendras ekonominis kontekstas pasikeit÷, o 
tai savo ruožtu keičia ir patį požiūrį į šią problemą.  
 

Ekonomikos nuosmukis natūraliai prisid÷jo ir prie darbo našumo maž÷jimo – maž÷-
jantis vidutinis darbo užmokestis, staigus ir didelis kai kurių ūkio sektorių (pvz., sta-
tybų, nekilnojamo turto) nuosmukis, sumaž÷jęs įmonių pelningumas, darbo vietų trū-
kumas ir pan. – visi šie veiksniai prisid÷jo, kad analizuojamu laikotarpiu darbo j÷gos 
našumas Lietuvoje ne tik kad neišaugo, bet netgi sumaž÷jo. Pasak užimtumo modelio, 
darbo našumas priklauso nuo labai daug veiksnių, vienas iš kurių yra žmogiškojo 
kapitalo kokyb÷s gerinimas37. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą visų pirma pasiteisin-
tų tuo atveju, jei rinkoje atsirastų paklausa aukštesn÷s kompetencijos žmogiškajam 
kapitalui, t. y. bent jau lygiagrečiai privalo būti sprendžiama darbo vietų pasiūlos, 
užimtumo problema. Priešingu atveju intervencija į žmogiškojo kapitalo kompetenci-
jos didinimą, nesudarant/nesant rinkoje sąlygų gauti adekvatų kompetencijai darbą ir 
užmokestį, nebūtų tinkama ir neduotų laukiamo poveikio. 

Trumpuoju laikotarpiu, siekiant aukštesnio darbo našumo, būtų tikslinga intervenciją 
nukreipti į tas tikslines grupes, kurių rizika prarasti darbo vietą yra santykinai nedide-
l÷ (viešasis sektorius, sveikatos paslaugų sektorius, aukštą prid÷tinę vertę (aukštų, 
vidutiniškai aukštų technologijų pramon÷) kuriančių verslo subjektų darbuotojai). 
Taip pat verta spręsti ir socialinio dialogo problemas (sudarant prielaidas saugesn÷ms 
darbo vietoms, geresniam apmok÷jimui už darbą ir pan.). 

Darbo j÷gos  Problemos aktualumas dabartiniame ekonominiame kontekste gerokai sumaž÷jo, nes 
darbo rinkoje egzistuoja akivaizdus darbo j÷gos perviršis – pastebimas žemas užim-

                                                           
37 Visi kiti veiksniai, kaip technologijos, investicijos, kapitalas nepatenka į ŽIPVP veiklos „lauką”.  
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ŽIPVP 1 prioriteto 
rengimo metu 
identifikuota pro-
blema 

Problemos vertinimas 

trūkumas tumo lygis, didelis nedarbas. Tiesa, net ir esant tokiai situacijai darbo rinkoje, darbda-
viams ne visada pavyksta rasti tinkamų specialistų: Lietuvos darbo rinkoje prad÷jo 
trūkti darbuotojų vež÷jams (tolimųjų reisų, C kategorijos), aukštesn÷s kvalifikacijos 
specialistų statybų sektoriuje ir pan.38 Kaip rodo kitų šalių tyrimai, ekonomin÷s kriz÷s, 
susiformavęs darbo rinkos nelankstumas sukuria prielaidas formuotis ilgalaikiam 
struktūriniam nedarbui, kuris nebūtinai sumaž÷tų net ir prasid÷jus sparčiam ekonomi-
kos augimui39.  

Esamoje situacijoje priemon÷s (ar atskirtos priemonių veiklos), nukreiptos į darbo 
j÷gos pasiūlos didinimą, menkai patenkina esamus rinkos poreikius. Svarbu, atkreipti 
d÷mesį, jog jei jau investuojama į darbo j÷gos pasiūlos didinimą, šioji turi kuo labiau 
atitikti esamą ar potencialią paklausą darbo rinkoje. Taip pat svarbios tampa investici-
jos ir į jau darbą turintį žmogiškąjį kapitalą. Kita vertus, tokiame kontekste kur kas 
aktualesn÷s tampa tos valstyb÷s intervencijos, kurios kuria (kartais net ir dirbtinai) 
darbo j÷gos paklausą, t. y. skatina naujų (nuolatinių ar laikinų) darbo vietų atsiradimą.  

Specifiniai sunku-
mai, su kuriais dar-
bo rinkoje susiduria 
tam tikros asmenų 
grup÷s 

Problema išliko aktuali, tačiau jos įgyvendinimas tapo kur kas sud÷tingesnis. Esant 
didelei darbo j÷gos pasiūlai, įvairios socialin÷s grup÷s susiduria su dar didesniais sun-
kumais įsitvirtinti darbo rinkoje. Šiuo atveju svarbios tampa ne tik tradiciškai identi-
fikuojamos socialin÷s rizikos grupes (neįgalieji, asmenys grįžę iš įkalinimo vietų ir 
pan.), bet ir kitos socialin÷s grup÷s. Ypatingas d÷mesys tur÷tų būti skiriamas jaunimui 
(20-29 metų), nes pastarosios asmenų grup÷s nedarbo rodikliai bene labiausiai kelia 
susirūpinimą. Atitinkamai būtina išskirti intervencijos priemones (prioritetus), kurios 
per artimiausius metus pad÷tų sumažinti jaunimo nedarbą bent jau iki ES šalių vidur-
kio. Priešingu atveju Lietuvos ūkis vidutiniu ar ilguoju laikotarpiu gali susidurti su 
labai sunkiomis socialin÷mis pasekm÷mis (ne vien tik užimtumo srityje).  

Šaltinis: sudaryta autorių.  

Siekiant geriau suvokti ŽIPVP 1 prioriteto priemonių aktualumą/tikslingumą, palyginimui ga-
lima pateikti, kokias problemas (veiklas) savo užimtumo skatinimui nusimat÷ kai kurios kitos ES 
šalys bei kaip keit÷si (jei keit÷si) jų prioritetai, prasid÷jus ekonominiam nuosmukiui. Priede Nr. 7 
apibendrinama Švedijos, Vengrijos, Jungtin÷s Karalyst÷s patirtis. Atkreiptinas d÷mesys, kad pasi-
rinktos šalys turi labai skirtingas ekonomines struktūras, jų ūkis ir darbo rinka labai skirtingai 
„amortizavo“ ekonominį nuosmukį. Kiekvienas atvejis nagrin÷jamas, įvertinus pagrindinius ESF 
l÷šų panaudojimo prioritetus, konkrečias veiksmų programų priemones, skirtas užimtumui skatinti. 
Ypatingas d÷mesys skiriamas veiksmų programų tikslams, uždaviniams ir vykdomoms veikloms 
bei skirtumams nuo Lietuvoje pasirinktų prioritetų ir įgyvendinamų priemonių. Apibendrinant pasi-
rinktų užsienio šalių patirtį užimtumo skatinimo SF veiksmų programomis srityje, vert÷tų išskirti 
keletą krypčių, kurios Lietuvoje sulaukia mažiau d÷mesio, tačiau būtų aktualios tiek peržiūrint 
2007–2013m. paramos laikotarpio prioritetus, tiek nustatant naujus prioritetus ir veiklas 2014-
2020 m. programavimo laikotarpiui40: 

                                                                                                                                                                                                
38 Interviu su Lietuvos pramonininkų konfederacijos Verslo socialin÷s politikos ir teis÷s departamento direktore, 

2011-02-14.  
39 General Framework for Long-Term Social Impact Evaluation of an Employment Strategy. Hannu Kauppi, 

Head of the Project. Finish Ministry of Labour. 2005, P. 14. 
40 Jaunimo tikslin÷s grup÷s problematika išryšk÷ja analizuojant emigracijos srautus. SD duomenimis iš 21970 

asmenų 2009 m. deklaravusių savo išvykimą į kitą šalį 13875 (arba 63,15 proc.) sudar÷ asmenys iki 34 metų. 2010 m. 
šie tendenciją dar labiau sustipr÷jo – iš 83157 asmenų deklaravusių savo išvykimą, tokios amžiaus grup÷s asmenų buvo  
net 59007 (arba 70,96 proc.). Nesugeb÷jimas išlaikyti šių asmenų Lietuvos darbo rinkoje ilgalaik÷je perspektyvoje gali 
tur÷ti labai skaudžių ir neigiamų pasekmių.  
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Įvertinus Lietuvos ekonomikos rodiklius, išryškintą esamą Lietuvos problematiką ŽIPVP 1 
prioriteto identifikuotų problemų atžvilgiu, o taip pat įvertinus ir kitų šalių patirtį, prieš pereinant 
prie atskirų priemonių nagrin÷jimo, būtų tikslinga pateikti atnaujintą dabartin÷s Lietuvos ūkio būk-
l÷s (užimtumo srityje) SSGG analizę. Ji pateikiama lentel÷je žemiau.  

Lentel÷ 6. Esamos situacijos (2011 m.) SSGG iš užimtumo skatinimo pozicijų 

Stipryb÷s Silpnyb÷s 

Sukurta funkcionali darbo rinkos teisin÷ ir insti-
tucin÷ aplinka, inicijuojamas darbo rinkos insti-
tucijų teikiamų paslaugų optimizavimas ir toles-
nis kokyb÷s gerinimas 

Atsigauna Lietuvos įmonių eksportas, tod÷l v÷l 
auga kvalifikuotos darbo j÷gos paklausa kai ku-
riuose ūkio sektoriuose. 

Žemas darbo j÷gos našumas, darbo j÷gos kompe-
tencijos ir kvalifikacijos neatitiktis rinkos porei-
kiams 

Aukštas nedarbo lygis, ypač kai kuriose socialin÷se 
grup÷se (jaunimas, neįgalieji)  

Moterys, jaunimas, neįgalieji, pagyvenę asmenys, 
įvairios socialin÷s rizikos asmenų grup÷s susiduria 
su sunkumais ir diskriminacija darbo rinkoje 

Sunkiai prieinamos mokymosi visą gyvenimą pa-
slaugos, ypač specialiųjų poreikių, socialin÷s rizi-
kos asmenims, kaimo vietovių gyventojams 

Nelegalaus darbo mastai 

Nelanksti bedarbių r÷mimo sistema (nemotyvuoti 
bedarbiai, viešieji pirkimai ir pan.) 

Santykinai mažas visuomen÷s verslumas 

Galimyb÷s Gr÷sm÷s 

Nuoseklus ekonomikos atsigavimas ir besikei-
čianti rinkos situacija: darbo j÷gos paklausos au-
gimas, gil÷janti integracija į ES ekonominę erd-
vę, intensyv÷janti tarptautin÷ prekyba, naujųjų 
technologijų (įskaitant informacinių technologijų 
srityje) pritaikymas sudarys sąlygas kurti daugiau 
ir geresnių darbo vietų, ypač paslaugų sferoje, ir 
pritraukti į darbo rinką daugiau žmonių 

Didelių ir aukštą prid÷tinę vertę kuriančiuose 
ūkio sektoriuose veikiančių investuotojų pritrau-

L÷tas ekonomikos atsigavimas, ūkio stagnacija  

Tolesnis aukštos kvalifikacijos specialistų, jaunimo 
ir kitos darbo j÷gos „nutek÷jimas“ į užsienį 

Senstanti visuomen÷ ir darbo j÷ga, did÷jantis socia-
linių paslaugų bei sveikatos priežiūros paslaugų 
poreikis 

L÷ta visuomen÷s stereotipų kaita d÷l lygių galimy-
bių, lyčių lygyb÷s, socialin÷s rizikos asmenų gru-
pių 

• Būtina ypatingą d÷mesį atkreipti į jaunimo tikslinę grupę (ne tik Ieškančių darbo 
asmenų integracija į darbo rinką, Verslumo skatinimo priemon÷se), numatant 
konkrečias priemones, atrankos kriterijus ar prioritetus, kurių d÷ka būtų galima 
skatinti šios tikslin÷s grup÷s užimtumą ir įsiliejimą į darbo rinką. 

• Reik÷tų remti priemones, kurios skatintų darbo vietų pasiūlą, taip mažinant atotrūkį 
tarp darbo j÷gos pasiūlos ir paklausos (tiesa, šiuo atveju pagrindinis d÷mesys tam 
tur÷tų būti skiriamas kitose SF veiksmų programose). 

• Remti aukštą prid÷tinę vertę kuriančius ūkio sektorius (žmogiškasis kapitalas, dar-
buotojų mokymas). 

• Įgyvendinti kuo įvairesnius tarptautinius projektus, kurių d÷ka Lietuva gal÷tų per-
imti užsienio šalių patirtį ir inovacijas užimtumo skatinimo srityje. 

• Daugiau d÷mesio skirti nevyriausybiniam sektoriui, bendruomen÷ms bei socialin÷s 
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kimas į Lietuvą 

Galimyb÷ reformuoti darbo rinkos teisinę ir insti-
tucinę bazę, pereiti prie efektyvesnio darbo rin-
kos reguliavimo, darbo rinkos paslaugų teikimo. 

Aktyv÷jantis ir stipr÷jantis nevyriausybinis sekto-
rius, auganti įmonių socialin÷ atsakomyb÷ 

Stipr÷jančios darbuotojų profesin÷s sąjungos 

Did÷janti socialin÷ įtampa visuomen÷je 

Gaus÷ja žmonių, gyvenančių arti ar žemiau skurdo 
ribos  

Ekonomin÷s recesijos metu susiformavęs nedarbas 
bus struktūrinis nedarbas, kai rinkoje esanti darbo 
j÷gos paklausa negal÷s būti greitai patenkinta iš 
egzistuojančios darbo j÷gos pasiūlos.  

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Aukščiau pateiktoje lentel÷je išskirti nauji SSGG veiksniai, kurie gan smarkiai pakito palygin-
ti su tuo, kas buvo numatyta ir pateikta ŽIPVP programos SSGG (žr. Lentelę 4). Akivaizdu, kad 
radikalus užimtumo ir nedarbo rodiklių pokytis Lietuvoje išryškino naujas silpnybes bei suk÷l÷ nau-
jas gr÷smes, kurios gal÷tų būti dar tikslinamos taikant įvairius rinkos prognozavimo ir įžvalgos inst-
rumentus(tik jais naudojantis būtų galima nustatyti aiškesnius ir objektyvesnius Lietuvos ūkio rai-
dos scenarijus41). Bet kokiu atveju, vertinant galimybes peržiūr÷ti esamas ŽIPVP 1 prioriteto prie-
mones bei planuojant užimtumo skatinimo intervencijas 2014-2020 laikotarpiu, rekomenduotina 
atsižvelgti į išryšk÷jusius naujus kritinius klausimus ir besiformuojančias tendencijas. Naujuoju SF 
laikotarpiu taip pat būtina atsižvelgti į vieną iš Europa 2020 strategijos iniciatyvų Naujų įgūdžių ir 
darbo vietų kūrimo darbotvark÷, kuri akcentuoja tokias problemas: aukštas nedarbo lygis; visuome-
n÷s sen÷jimas, d÷l kurio privalo išaugti dirbančiųjų dalis; būtinyb÷ įgyti įgūdžių, kurių ateityje rei-
k÷s darbo vietose42.  

Apibendrinimai 

 

                                                           
41 Tam tikri scenarijai, kurie pateikti šio vertinimo 10 priede, buvo pasiūlyti Lietuvos pl÷tros prioritetų 2014-

2020 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo laikotarpiu vertinime, tačiau jie neabejotinai gali būti 
tikslinami ir detalizuojami. 

42 Santrauka piliečiams. Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvark÷. Europos Komija, 2008.  

• Dabartiniame ekonomikos kontekste akivaizdu, kad daugelis ŽIPVP pateik-
tų užimtumui skirtų SSGG nuostatų visiškai nepasitvirtino ir /ar nepasireiš-
k÷, o didžiausios ir realiai pasireiškusios gr÷sm÷s – ekonomikos nuosmukis, 
labai sparčiai augantis nedarbo lygis, did÷jantys ir plataus masto įvairių so-
cialinių grupių (ypač jaunimo) emigracijos srautai, stipriai sumaž÷jęs darbo 
užmokestis – intervencijos programavimo metu nebuvo numatytos ir tinka-
mai įvertintos. 
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4.2 ŽIPVP 1 prioriteto priemonių tinkamumo ir aktualumo vertinimas 

Kaip jau buvo min÷ta anksčiau, ŽIPVP 1 prioritetas turi 16 skirtingų priemonių43, kurios ori-
entuotos į įvairius užimtumo ir darbo j÷gos kompetencijos didinimo problemų sprendimo aspektus. 
Lietuvoje šios priemon÷s, kaip ir daugelyje užsienio šalių, derina darbo našumo (produktyvumo), 
ADRP priemonių ir socialin÷s įtraukties komponentus. Formuojant ŽIPVP 1 prioriteto logiką, buvo 
derinama socialin÷ dimensija su užimtumo skatinimo klausimais, atsižvelgiant į ekonominę situaci-
ją bei analogiškų priemonių įgyvendinimo patirtį 2004–2006 m. laikotarpiu. Pastaruoju atveju buvo 
pažym÷ta, kad „skirstant paramą ir įgyvendinant projektus buvo išnaudotos ne visos galimos prie-
mon÷s verslumo skatinimo srityje: nebuvo teikiama parama pradedantiesiems verslininkams (netai-
kyta tiesiogin÷ parama žmon÷ms), netaikytos finansin÷s inžinerijos priemon÷s (rizikos kapitalo, 
pradinio kapitalo fondai ir pan.). Be to, neskirta d÷mesio ekonomin÷s migracijos problemai, v÷liau 
tapusiai vienu iš Lietuvos ekonomin÷s pl÷tros stabdžių. Mažai pasiekta skatinant lanksčias darbo 
formas“44.  

Nagrin÷jant 2007–2013m. paramos laikotarpį, atkreiptinas d÷mesys, kad vertinimo metu jau 
yra paskirstyta (pasirašyta paramos sutarčių) didžioji dalis šio prioriteto l÷šų – per 80 proc. visų ES 
fondų l÷šų, skirtų ŽIPVP 1 prioriteto priemonių įgyvendinimui, tod÷l šiuo laikotarpiu jau n÷ra gali-
myb÷s atlikti kokių nors esminių pakeitimų, tačiau apie šį laikotarpį gautos išvados pad÷s pateikti 
rekomendacijas d÷l panašaus pobūdžio priemonių programavimo 2014-2020 m. Šiame analiz÷s eta-
pe jau galima išskirti tam tikras įgyvendinimo problemas ir pateikti tarpinius įgyvendinimo rezulta-
tus. Vertinant priemonių aktualumą, svarbu atsižvelgti ir į konkursiniu būdu finansuojamų projektų 
kokybinio (naudingumo) vertinimo atrankos kriterijus, kurie nurodo konkrečios priemon÷s inter-
vencijos kryptis (prioritetus). Pavyzdžiui, priemon÷je Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmon÷se tos 
pačios veiklos ribose (įmonių darbuotojų mokymas) galima numatyti prioritetą aukštos kvalifikaci-

                                                           
43 Kaip jau buvo min÷ta vertinimo ataskaitos įvadin÷je dalyje, priemon÷s VP1–1.1-SADM-02-K Socialinio 

dialogo skatinimas; VP1–1.1-SADM-03-V Įmonių socialin÷ atsakomyb÷, VP1–1.3-SADM-01-K Diskriminacijos 
mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje aiškesnių sąsajų su užimtumo skatinimu neturi (jos daugiau 
prisideda prie palankesn÷s aplinkos kūrimo darbo rinkoje), tod÷l toliau smulkiau neaptariamos.  

44 Europos Sąjungos struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. Bendrąjį 
programavimo dokumentą vertinimas. Viešosios politikos ir vadybos institutas. 2008, p. 84. 

• Planuojant ŽIPVP intervencijas 2007-2013 m. paramos laikotarpiui, domi-
navo tokie užimtumo skatinimo komponentai: darbo j÷gos pasiūlos politi-
ka, socialin÷ įtrauktis, žmogiškasis kapitalas, darbo našumo didinimas. Da-
lies jų aktualumas, pasikeitus ekonominei situacijai, sumaž÷jo, tačiau dau-
geliu atveju paramą administruojančios institucijos turi galimybę patikslinti 
intervencijos kryptis, nustatydamos naujus prioritetus ar keisdamos finan-
savimo mastą. Šie pakeitimai iš esm÷s atspind÷jo tinkamą min÷tų instituci-
jų reakciją į pokyčius darbo rinkoje, sprendžiant labiau aktualias trumpa-
laikes užimtumo problemas.  

• Atlikta užsienio šalių (Vengrijos, Švedijos, Jungtin÷s Karalyst÷s) užimtumą 
skatinančių priemonių apžvalga ir šių šalių patirties palyginimas su Lietuva 
atskleid÷, kad daugeliu atveju užimtumą skatinančių priemonių kompleksas 
yra panašus, tačiau Lietuvoje mažiau d÷mesio skiriama jaunimo tikslinei 
grupei, nevyriausybiniam sektoriui, aukštesnę prid÷tinę vertę kuriantiems 
sektoriams. 
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jos darbo j÷gos ugdymui, bet galima ir remti nekvalifikuotą darbo j÷gą arba remti jaunimo kvalifi-
kacijos tobulinimą ir jaunimo įsitvirtinimą darbo rinkoje, arba stengtis išlaikyti darbo rinkoje vyres-
nio amžiaus asmenis. Tokiu būdu, planuojant likusių l÷šų paskirstymą, galima elgtis lanksčiai ir 
pakeisti intervencijos kryptį, atnaujinant projektų finansavimo sąlygų aprašą. Žemiau pateikiamas 
ŽIPVP 1 prioriteto priemonių veiklų, tarpinių rezultatų, atrankos kriterijų (jei taikoma) aktualumo 
vertinimas bei pateikiamos rekomendacijos d÷l veiklų ir prioritetų peržiūr÷jimo 2007–2013m. pa-
ramos laikotarpiu. Detali informacija apie tarpinius priemonių rezultatus, tikslus, veiklas, l÷šas yra 
pateikiama šio vertinimo prieduose (Nr. 4, Nr. 5).  

Vertinant priemonių aktualumą, atkreiptinas d÷mesys, jog užimtumą skatinančiose priemon÷-
se dalis veiklų yra orientuotos į trumpalaikius tikslus (darbo j÷gos prisitaikymas prie darbo rinkos 
poreikių, dauguma ADRP priemonių ir pan.), tuo tarpu dalis jų yra skirta ilgalaikiams užimtumo 
tikslams siekti (verslumo ugdymas, socialin÷s įtraukties priemon÷s, socialinis dialogas ir pan.). No-
rint įgyvendinti užsibr÷žtus tikslus, būtina tinkamai tarpusavyje derinti trumpalaikius ir ilgalaikius 
tikslus, prioritetizuojant pastaruosius. 

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse 

Priemon÷s tikslas – tobulinti įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir geb÷jimus, 
didinti darbuotojų geb÷jimus prisitaikyti prie įmon÷s reikmių ir darbo rinkos pokyčių, – išlieka ak-
tualus esant bet kokiai ekonominei situacijai. Iš esm÷s dauguma ES šalių taiko tokią intervenciją 
(įmonių darbuotojų kvalifikacijos k÷limą, naujų darbo organizavimo formų ir metodų diegimą ir 
pan.), tačiau tokiose intervencijose dažniausiai nustatomi ir atitinkami r÷mimo prioritetai, apriboji-
mai. Lietuvos ŽIPVP įgyvendinimo metu tokie prioritetai atsispindi naudos ir kokyb÷s vertinimo 
kriterijuose.2008 m. kovo 31 d. patvirtintame priemon÷s projektų finansavimo sąlygų apraše buvo 
iškelti tokie prioritetai: 

• Asocijuotų struktūrų, vienijančių konkretaus sektoriaus (regioniniu arba nacionaliniu 
lygmeniu) įmones, projektams. 

• Projektams, skirtiems smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių darbuotojams mokyti, kva-
lifikacijai tobulinti. 

• Projektams, susijusiems (papildantiems, prisidedantiems) su projektų, finansuojamų 
pagal kitas VP, veiklomis ar tikslais, padedantiems užtikrinti reikiamą darbo j÷gos 
kvalifikaciją, kad investicijos pagal kitas VP būtų efektyvesn÷s. 

• Projektams, suteikiantiems bei tobulinantiems profesinę kvalifikaciją, specializuotas 
profesines žinias bei įgūdžius), kurie būtini ir tiesiogiai susiję su darbuotojo atliekamu 
darbu, funkcijomis bei atsakomybe. 

• Projektams, kurie remia vyresnio amžiaus (45+) darbuotojų, neturinčių ir žemos kvali-
fikacijos darbuotojų mokymus. 

• Projektams, kuriuose dalyvauja subjektai iš probleminių teritorijų ir regioninių centrų. 

• Projektams, kuriuose numatyti mokymai, prisidedantys prie naujų technologijų per÷-
mimo ir diegimo, naujų produktų kūrimo bei siekiantys padidinti įmonių konkuren-
cingumą bei aktyvumą tarptautin÷se rinkose. 

Atkreiptinas d÷mesys, kad iki šiol šioje priemon÷je nepanaudota tam tikra dalis numatytų l÷šų 
– kol kas yra pasirašyta sutarčių už 146,4 mln. litų, o tai sudaro 61 proc. visų priemon÷s numatytų 
l÷šų. Tarpiniai įgyvendinimo rezultatai kol kas n÷ra labai indikatyvūs. Jau pasirašytose projektų 
finansavimo ir administravimo sutartyse numatyta, kad mokymuose dalyvaus virš 26 tūkst. asmenų 
(iš priemon÷je suplanuotų 73 tūkst.), iš kurių didžioji dalis tur÷tų s÷kmingai baigti mokymus ir pa-
tobulinti savo profesinę kvalifikaciją. Tiesa, jau vykdomų projektų įgyvendinimas yra gana „sun-



ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių kokyb÷s ir efektyvumo vertinimas 
Galutin÷ vertinimo ataskaita 

 

51 

kus“ – pasikeitimai ekonomin÷je šalies situacijoje l÷m÷ ir ženklius pokyčius paramą gaunančiose 
įmon÷se bei jų projektuose: darbuotojų skaičiaus maž÷jimas (ypač prioritetin÷se tikslin÷se grup÷se), 
mokymų tematikos aktualumo pasikeitimai, kai kada neproporcingai didelių ir sunkiai įgyvendina-
mų bei suderinamų (asocijuotų struktūrų) projektų finansavimas ir pan. Tai gerokai sumažino dau-
gumos dabartinių (įgyvendinamų) projektų aktualumą – suplanuoti mokymai ne visada atitinka mo-
kymų dalyvių, darbo rinkos poreikius ir situaciją, ne visi projektai bus įgyvendinti tokiu mastu, 
koks buvo planuotas jų rengimo metu.  

Kaip jau min÷ta, šios priemon÷s veiklos paliečia gana daug užimtumo modelio komponentų: 
žmogiškasis kapitalas, darbo našumas darbin÷ karjera, socialin÷ įtrauktis. Mūsų vertinimu, tolimes-
nis šios priemon÷s įgyvendinimas yra neabejotinai tikslingas bent jau tokiu mastu, koks yra numaty-
tas šiuo metu, tačiau būtina pakeisti priemon÷s prioritetus (atrankos kriterijus). Siekiant priemon÷s 
tikslo (didesnio darbo našumo), įgyvendinant optimistinį scenarijų, būtų tikslinga išlaikyti paramą 
mokymams, prisidedantiems prie naujų technologijų per÷mimo ir diegimo, naujų produktų kūrimo 
bei siekiantiems padidinti įmonių konkurencingumą bei aktyvumą tarptautin÷se rinkose (suteikiant 
šiems prioritetiniams atrankos kriterijams didesnį svorį). Taip pat svarbios prioritetin÷s sritys išlieka 
regioninių skirtumų mažinimas, smulkaus ir vidutinio verslo subjektų r÷mimas. Kita vertus, papil-
domai reik÷tų išskirti ir teikti didesnį prioritetą jaunimo tikslinei grupei ir jos įsitvirtinimui darbo 
rinkoje bei galimyb÷ms įgyvendinti savo darbinę karjerą. Visos čia siūlomos prioritetin÷s kryptys 
yra labiau orientuotos į ilgalaikius užimtumo skatinimo tikslus bei vienos iš gr÷smių – tolesnio 
aukštos kvalifikacijos specialistų, jaunimo ir kitos darbo j÷gos „nutek÷jimo“ į užsienį – sumažini-
mui. Be to, siekiant užimtumo ir darbo našumo didinimo tikslų, verta patikslinti profesinių mokymų 
apibr÷žimą ir šioje priemon÷je remti tik tokio pobūdžio mokymus. Ilgalaik÷je perspektyvoje tokio 
tipo intervencijos r÷mimas taip pat tur÷tų išlikti aktualus ir tikslingas. 

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas 

Priemon÷s tikslo – sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems as-
menims (dirbantiems arba ieškantiems darbo) derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinti šei-
mai palankių darboviečių kūrimąsi, – aktualumas dabartiniame kontekste yra sumaž÷jęs. Neabejoti-
na, kad lanksčių darbo organizavimo formų kūrimas, šeimos poreikių ir darbo galimybių derinimas 
visada tur÷s „paklausą“ darbo rinkoje. Kita vertus, akivaizdu, kad ši priemon÷ yra viena iš tų prie-
monių, kurios tur÷jo didinti darbo j÷gos pasiūlą darbo rinkoje ir kurios aktualumas sumaž÷jo dabar-
tin÷mis ekonomikos sąlygomis. Sumaž÷jęs aktualumas pastebimas ir projektų lygmenyje – vienas iš 
priemon÷s projektų buvo nutrauktas (d÷l mažo suinteresuotumo iš tikslinių grupių pus÷s45), dalis 
kitų projektų irgi susiduria su panašiomis įgyvendinimo problemomis. Taip pat reik÷tų atsižvelgti, 
kiek šios priemon÷s pagrindin÷ tikslin÷ grup÷ gauna paramos iš kitų šaltinių ir kokia jos motyvacija 
dirbti (dažniausiai už minimalų ar nedaug jį viršijantį atlyginimą).  

Atrenkant šios priemon÷s projektus, buvo taikomas projektų konkurso būdas ir remiamasi 
šiais naudos ir kokyb÷s (prioritetiniais) vertinimo kriterijais: 

• Projektas įgyvendinamas problemin÷je teritorijoje arba regioniniame centre (25 balai, tiesio-
giai su užimtumo skatinimu nesusijęs, nors ten užimtumo problemos gali būti ir didesn÷s nei 
kitose Lietuvos teritorijose). 

• Pareišk÷jas ir (arba) partneris turi teigiamos patirties įgyvendinant projektus, finansuojamus 
Lietuvos Respublikos biudžeto, savivaldybių, PHARE, BPD ir pan. l÷šomis (10 balų, tiesio-
giai su užimtumo skatinimu nesusijęs). 

• Projekto veikla skirta asmenims, kurie priklauso vienai iš šių grupių: vieniša moteris ar vy-
ras, auginantis vaikus (vieną ir daugiau); vieniši asmenys, slaugantys neįgalų ar senyvo am-

                                                           
45 Interviu su Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdančiuoju direktoriumi M. Busilu,  2011-02-11. 
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žiaus šeimos narį ar artimą giminaitį (t÷vą, senelį, brolį ar seserį) (15 balų, sietinas su užim-
tumo skatinimu). 

• Viena iš projekto veiklų yra vaikų (iki 10 metų) priežiūros (ypač lanksčių formų) ar ugdymo 
paslaugų organizavimas ir teikimas, siekiant pad÷ti suaugusiems šeimos nariams derinti 
šeimos ir darbo įsipareigojimus (10 balų, sietinas su užimtumo skatinimu). 

• Projektas skatina partnerystę tarp socialinių partnerių (darbdavių, paslaugų teik÷jų ir val-
džios institucijų) šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo srityje (30 balų, sietinas su socia-
linio dialogo skatinimu). 

• Projektas tęsia ankstesniame ES struktūrinių fondų (ypač įgyvendinant Europos Bendrijų 
iniciatyvą EQUAL) panaudojimo etape sukurtų s÷kmingų veiklos modelių įgyvendinimą (10 
balų, sietinas su užimtumo skatinimu ir su veiklos tęstinumu). 

Iš išvardintų prioritetų galima daryti išvadą, kad užimtumo skatinimas, problemin÷s tikslin÷s 
grup÷s buvo paliktos šiek tiek nuošalyje, nes didesnį svorį sudar÷ projekto įgyvendinimo vieta 
(25 balai), paraišką teikiančios organizacijos patirtis (10 balų) ir turimi ryšiai („socialinis dialogas“, 
30 balų), nei konkrečių užimtumo problemų sprendimas ir veiklų turinys. Žinoma, projektų kryp-
tingumas buvo išlaikytas tinkamų finansuoti veiklų d÷ka, tačiau pati intervencija, nors ir suderinama 
su ŽIPVP lygmens 1 prioriteto pirmuoju uždaviniu (darbuotojų prisitaikymas prie rinkos poreikių), 
sunkiai prisid÷tų prie šiam uždaviniui skirtos problemos (žemas darbo j÷gos našumas) sprendimo. 
Kol kas sunku vertinti ir galimą šios priemon÷s veiklų tęstinumą – kyla pagrįstų abejonių, ar pasi-
baigus finansavimui bus tęsiamas vaikų (iki 10 metų) priežiūros (ypač lanksčių formų) ar ugdymo 
paslaugų organizavimas ir teikimas, kitų projektuose numatytų paslaugų teikimas. Apibendrinant 
galima pasakyti, kad ši priemon÷ tenkina gan÷tinai siauros ir kartais nepakankamai motyvuotos46 
tikslin÷s grup÷s poreikius, tod÷l jos poveikis užimtumui ir jo problemų sprendimui yra santykinai 
mažas. Ateityje, planuojant analogiško pobūdžio intervencijas, daugiau d÷mesio reik÷tų skirti: tiks-
linių grupių išpl÷timui; projektų prioritetinių atrankos kriterijų peržiūr÷jimui, daugiau d÷mesio (bent 
jau skiriamų balų požiūriu) teikiant prioritetams, kurie tiesiogiai sietini su užimtumo skatinimu, 
darbuotojų prisitaikymu prie rinkos poreikių, darbo našumo didinimu; veiklų tęstinumui užtikrinti.  

Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas 

Dar viena priemon÷, kurios pagrindinis tikslas buvo spręsti darbo j÷gos trūkumą– skatinant 
asmenų, išvykusių iš Lietuvos d÷l ekonominių priežasčių, sugrįžimą ir integraciją į darbo rinką, 
vykdant ekonomin÷s migracijos prevenciją. Radikaliai pasikeitusi Lietuvos darbo rinkos situacija iš 
esm÷s l÷m÷ tai, kad net ir didel÷s investicijos į šioje priemon÷je numatytas veiklas greičiausiai tur÷s 
labai nedidelį poveikį migracijos srautams. Kartu pasteb÷tina, kad į pokyčius darbo rinkoje jau buvo 
tinkamai sureaguota – gerokai sumažinta šiai priemonei skiriama pinigų suma, užbaigiant vienintelį 
prad÷tą projektą, kuris, kaip ir buvo galima tik÷tis, jokio didesnio efekto migracijos procesams netu-
r÷jo. Ekonominių emigrantų sugrąžinimo į Lietuvą problema yra gan÷tinai opi, tačiau kol Lietuvos 
darbo rinkos situacija nepasikeis iš esm÷s, šios priemon÷s veiklos bus neaktualios. Artimiausiais 
metais šioje srityje daugiau d÷mesio gal÷tų būti skiriama nebent emigracijos prevencijai, tačiau net 
ir tokių priemonių, nesusidarius tinkamoms ekonomikos atsigavimo prielaidoms, efektyvumas būtų 
palyginti mažas.  

                                                           
46 Pavyzdžiuis, nutrauktas Lietuvos prekybos įmonių asociacijos projektas bandomasis projektas „Šeimos ir 

įsipareigojimų derinimas Lietuvos prekybos įmonių asociacijos narių įmon÷se“. 
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Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje 

Priemon÷s tikslas – didinti viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, ži-
nių ir geb÷jimų lygį, o konkrečios veiklos nukreiptos į viešojo sektoriaus darbuotojų mokymus, nau-
jų darbo organizavimo formų diegimą, personalo politikos priemonių rengimą ir diegimą.  

Viešojo sektoriaus specifika pasižymi tuo, kad jo darbo vietos yra stabilesn÷s, darbuotojų kai-
ta kur kas mažesn÷ nei verslo įmon÷se. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą viešajame sektoriuje suda-
ro prielaidas darbo našumo augimui, darbuotojų karjeros galimyb÷ms bei gerina teikiamų viešųjų 
paslaugų kokybę (šalutin÷ teigiama intervencijos pasekm÷). Tokio tipo intervencijos iš esm÷s yra 
aktualios nepriklausomai nuo ekonominių aplinkybių, tiesiog reikia atkreipti d÷mesį, kad prie užim-
tumo problemų sprendimo jos prisideda netiesiogiai ir esamo ekonominio sunkmečio laikotarpiu 
gali būti neprioritetin÷ paramos skyrimo kryptis. Prioritetizavimas šioje priemon÷je buvo nukreiptas 
į žemesn÷s kvalifikacijos ir (arba) vyresnio amžiaus (45+) darbuotojų mokymą, kuo didesnio masto 
tikslin÷s grup÷s mokymus, projektus iš probleminių teritorijų, projektus, kurie sietini su kitų VP 
projektais bei asocijuotų struktūrų teikiamus projektus. Tai, kad pagal pasirašytas paramos sutartis 
dauguma priemon÷s rezultatų tur÷tų būti pasiekti, rodo, kad pasirinkti prioritetai pasiteisino. Kita 
vertus, kaip atskleid÷ lygiagrečiai atliktas mokymų kokyb÷s ir efektyvumo vertinimas, numatyti 
finansavimo prioritetai ateityje gal÷tų būti peržiūr÷ti. Šiuo metu viešajame sektoriuje vis dar n÷ra 
tinkamai funkcionuojančios šio sektoriaus darbuotojų vertinimo sistemos, tod÷l jame dažnai netin-
kamai identifikuojamas mokymų, kvalifikacijos ir kompetencijos k÷limo poreikis. Viešojo sekto-
riaus organizacijose būtina skatinti šiuolaikiškų personalo valdymo sistemų kūrimą ir diegimą, kad 
šio sektoriaus darbuotojai gautų mokymus, kurių iš tiesų jiems trūksta, t. y. kurie yra susiję tiek su 
darbuotojo veiklos vertinimu, tiek ir su organizacijos strateginiais tikslais.  

Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas 

Priemon÷s tikslas – ugdant kompiuterinio raštingumo įgūdžius, skatinti gyventojų konkuren-
cingumą darbo rinkoje, didinti galimybes užimtumo srityje. Užimtumui skatinti skirta viena iš prie-
mon÷s veiklų, remianti ugdymą tų kompiuterinio raštingumo įgūdžių, kurie taikomi praktikoje ir 
tenkina konkretaus asmens poreikius darbo rinkoje (įsidarbinti, siekti aukštesnių pareigų, persikvali-
fikuoti). Visos pagal priemonę numatytos l÷šos yra jau paskirstytos (tiesa, nuo pirminio plano skirti 
priemonei 50 mln. Lt jos buvo sumažintos iki 36,20 mln. Lt), suplanuoti produkto ir rezultato rodik-
liai yra viršyti beveik dvigubai (pagal paramos sutartyse planuojamas pasiekti rodiklio reikšmes). 
Atkreiptinas d÷mesys, kad nustatytuose bendruosiuose reikalavimuose priemon÷s tikslinei grupei, 
pastaroji n÷ra tiesiogiai susiejama su užimtumo skatinimu47, bet daugiau akcentuojami žmogiškojo 
kapitalo ir darbin÷s karjeros komponentai. Tą patvirtina ir priemon÷s prioritetai, kurių d÷ka išski-
riamos svarbiausios tikslin÷s grup÷s – asmenys virš 45 metų amžiaus bei kaimo gyventojai. Toks 
pasirinkimas logiškas, nes šios tikslin÷s grup÷s bene mažiausiai moka naudotis kompiuterin÷mis 
technologijomis. Visi kiti prioritetiniai atrankos kriterijai išskiria pareišk÷jo patirtį ir probleminių 
teritorijų svarbą. Vertinant šios priemon÷s aktualumą iš užimtumo skatinimo pozicijų, manytina, 
kad jos poveikis tikslin÷s grup÷s užimtumui yra santykinai nedidelis, o tinkamas rodiklis, kuris pa-
d÷tų vertinti tiksliau (pvz., kiek pagal šią priemonę buvo apmokyta bedarbių, kurie v÷liau susirado 
darbo vietą), nerenkamas. Kita vertus, tik÷tina, kad kompiuterinio raštingumo įgūdžiai pad÷jo daliai 
tikslin÷s grup÷s išlikti darbo rinkoje, išsaugoti turimą darbo vietą. Ilgalaik÷je perspektyvoje, prii-
mant atitinkamus sprendimus, reik÷tų atkreipti d÷mesį į tokios intervencijos poreikį, realią prid÷tinę 
naudą tikslinei grupei bei prioritetines finansavimo kryptis.  

                                                           
47 Projekto tikslin÷ grup÷ gali būti Lietuvos gyventojai nepriklausomai nuo statuso darbo rinkoje (dirbantieji, 

bedarbiai, ekonomiškai neaktyvūs asmenys, išskyrus moksleivius ir studentus). 
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Verslumo skatinimas  

Priemon÷s tikslas – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmon÷ms, fiziniams asmenims 
prad÷ti savo verslą, taip pat socialin÷ms įmon÷ms pl÷toti savo verslą, naudojantis finansų inžineri-
jos priemon÷mis, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą. Pagrindin÷ intervencijos veikla 
nukreipta į finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimą (paskolų teikimas ir/ar subsidijos), derinant 
jas su mokymu ir konsultavimu. Tikimasi, kad ši priemon÷ sudarys prielaidas kurtis savarankiškoms 
darbo vietoms, smulkiajam verslui, ir taip bus sprendžiamos užimtumo problemos, didžiausią d÷-
mesį kreipiant į pradedančius savo verslą bedarbius, neįgaliuosius, jaunimą iki 29 m., vyresnius nei 
50 metų asmenis, socialines įmones, įmones, veikiančias trumpiau kaip 1 metus.  

Intervencijos logika šiuo atveju įdomi tuo, kad užimtumą siekiama skatinti ne vien įprastomis 
kryptimis (žmogiškasis kapitalas, darbin÷ karjera), bet ir suteikiant tam papildomus (pigesnius nei 
esami rinkoje) finansinius išteklius verslo pl÷trai. Esant ekonominiam ūkio pakilimui, tokia inter-
vencija yra pakankamai patraukli ir, manytina, kur kas lengviau įgyvendinama nei ekonominio 
sunkmečio laikotarpiu. Pirmuoju atveju žmon÷s jaučiasi saugesni ir labiau linksta imtis savarankiš-
ko verslo, toks verslas turi daugiau galimybių būti konkurencingas ir pl÷stis. Ekonominio nuosmu-
kio laikotarpiu finansin÷s inžinerijos priemon÷s gali neduoti laukiamo efekto, nes sukurti, išlaikyti 
ir/ar pl÷sti verslą tampa kur kas sud÷tingesniu uždaviniu, tod÷l paklausa paskoloms ir/ar subsidi-
joms gali būti mažesn÷ nei planuota. Finansin÷s inžinerijos priemonių patrauklumas priklausys ir 
nuo to, kiek jos bus palankesn÷s (pigesn÷s)48 nei įprastin÷s finansavimo priemon÷s (komercinių 
bankų paskolos). Sąlygoms supanaš÷jus, paramos keliu gaunamos l÷šos d÷l papildomų biurokratinių 
apribojimų gali būti nepatrauklios. Kadangi pagal šią priemonę iki 2015 m. numatyta paskirstyti 50 
mln. Lt, būtina nuolat steb÷ti l÷šų panaudojimo eigą ir, esant vangiam panaudojimui49, svarstyti d÷l 
nepanaudotų l÷šų skyrimo kitoms užimtumą skatinančioms veikloms, keičiant pasirašytos paramos 
sutarties įsipareigojimus. 

Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas 

Priemon÷s tikslas – didinti asmenų, kurie traukiasi iš žem÷s ūkio veiklos, geb÷jimus integruo-
tis į darbo rinką Lietuvoje, skatinti iš žem÷s ūkio veiklos pasitraukusius kaimo gyventojus dalyvauti 
alternatyvioje žem÷s ūkiui veikloje. Projekto tikslo siekiama įgyvendinant mokymo ir konsultavimo 
veiklas, kurios tikslinei grupei suteiks ir patobulins profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines 
žinias bei įgūdžius. Tikimasi, kad 40 proc. mokymuose dalyvavusių asmenų pakeis savo veiklos 
pobūdį. Šios priemon÷s aktualumas užimtumo skatinimo aspektu yra labai abejotinas, nes jos d÷ka 
vieno tipo užimtumas (žem÷s ūkyje) pakeičiamas kitu. Šiuo atveju n÷ra aišku, kokia dalis šių apmo-
kytų asmenų savo veiklą keistų ne d÷l šios priemon÷s intervencijos, o d÷l pokyčių atskiruose ūkio 
sektoriuose (reikia įvertinti, kad 2007–2013m. Kaimo pl÷tros programoje (toliau – KPP) yra tokios 
priemon÷s kaip Parama verslo kūrimui ir pl÷trai, Per÷jimas prie ne žem÷s ūkio veiklos, kurios tei-
kia investicinę paramą darbo vietų ir naujų verslų (ne žem÷s ūkio) kūrimui kaimo vietov÷se). 

Esant sunkesnei ekonominei situacijai, žem÷s ūkis yra vienas iš stabiliausių ūkio sektorių ir 
asmenų iš šio sektoriaus skatinimas bei mokymai, kaip pakeisti savo veiklos pobūdį, nepasižymi 
dideliu aktualumu. Pagrindin÷ priemon÷s prid÷tin÷ vert÷ – jos d÷ka pasiekiama tikslin÷ grup÷, kuriai 
tokia parama kitu atveju būtų sunkiai prieinama. Intervencijos tinkamumas ir aktualumas šiuo atve-
ju labai daug priklauso nuo to, kiek paramą gavusiame projekte suplanuoti mokymai atitinka prie-

                                                           
48 Bendra priemonei nustatyta palūkanų norma yra 3 m÷n. VILIBOR +0,1 proc., bet ne mažiau kaip 2 proc. ir ne 

daugiau kaip 6 proc. metinių palūkanų plius kredito unijos marža (pastovi palūkanų dalis), kuri negal÷s viršyti 3,49 
proc. 

49Kol kas viešai galima rasti informacijos apie vieną paskolos suteikimą naudos gav÷jui 2010 m. lapkričio m÷n. 
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mon÷s tikslus, uždavinius ir tikslin÷s grup÷s poreikius50. Pagal šią priemonę kol kas kontraktuota 
apie pus÷ šiai priemonei numatytų l÷šų – 30,6 mln. Lt iš 60 mln. Lt.  

Nagrin÷tose užsienio šalyse (Latvija, Estija, Slov÷nija) analogiškos intervencijos n÷ra remti-
nos, tačiau panašaus pobūdžio remiamas veiklas galima rasti Lenkijoje (tačiau tai lemia santykinai 
aukštas Lenkijos gyventojų užimtumas žem÷s ūkyje). Atsižvelgiant į tai, kad daugelyje kaimyninių 
valstybių tokia intervencija neremiama, ir kad vienas pagrindinių šios intervencijos tikslų – paska-
tinti kaimo gyventojus pakeisti savo veiklos pobūdį – kol kas yra iš esm÷s nepasiektas (po dalyva-
vimo mokymuose savo veiklos pobūdį pakeit÷ apie 6 proc. dalyvių vietoje numatytų 40 proc.), ga-
lima kelti klausimą kiek tikslingas tolimesnis šios priemon÷s finansavimas. Akivaizdu, kad labai 
mažas veiklos pobūdį pakeitusių asmenų rodiklis ir tikimyb÷, jog didžioji dalis priemon÷s mokymų 
ir konsultacijų dalyvių taip ir nepritaikys mokymų metu įgytų žinių (artimiausiu metu nekeičiant 
veiklos pobūdžio įgytos žinios gali būti užmirštos) rodo, kad ši intervencija nepasiteisino ir didesnio 
poveikio užimtumo skatinimui kol kas netur÷jo. Jos tęstinumas yra įmanomas tik keičiant dalyvių 
atranką (atrenkant labiausiai motyvuotus dalyvius, nustatant tam tikrą mokestį už dalyvavimą), ieš-
kant suderinamumo su Kaimo pl÷tros programos (toliau – KPP) priemon÷mis (pritraukiant į moky-
mo dalyvius kaimo gyventojus, kurie įsidarbino ūkio subjektuose vykdančius veiklas/projektus pa-
gal KPP 3 kryptį Gyvenimo kokyb÷ kaimo vietov÷se ir kaimo ekonomikos įvairinimas), keičiant re-
miamas veiklas daugiau d÷mesio skiriant ne bendriesiems mokymams, o individualioms ir kryptin-
goms konsultacijoms.  

Apibendrinant, išsakytas nuostatas d÷l priemon÷s aktualumo, galima teigti, kad verta svarstyti 
d÷l nepanaudoto priemon÷s likučio perskirstymo kitoms ŽIPVP 1 prioriteto priemon÷ms, kurios 
tikslingiau sprendžia užimtumo problemas.  

Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių 
neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas 

Priemon÷s tikslas – didinti sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo 
nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikaciją, tobulinti žinias ir geb÷jimus, suteikiant 
specialiąsias profesines ir bendrąsias su profesine veikla susijusias žinias ir įgūdžius, siekiant už-
tikrinti kvalifikuotą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Mokymai vykdomi dviem pagrindin÷m 
kryptimis: bendrųjų geb÷jimų (užsienio kalbos, kompiuterinio raštingumo) ir specialiųjų (profesi-
nių) geb÷jimų ugdymas. Visos priemonei numatytos l÷šos jau yra paskirstytos valstyb÷s projektų 
planavimo būdu, sutartyse numatyti rodikliai maždaug 1,5 karto viršija priemon÷s lygmeniu supla-
nuotus rodiklius.  

Iš esm÷s šios priemon÷s tinkamumas ir aktualumas adekvatus aukščiau aptartam priemon÷s 
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje aktualumui, kadangi sveikatos specialistų 
rengimą galima prilyginti specifinio viešojo sektoriaus specialistų rengimui. Verta išsakyti keletą 
esminių apibendrinimų. Pirma, kadangi visos priemon÷s l÷šos jau paskirstytos, tačiau visi projektai 
dar tik įgyvendinami, bendrame ŽIPVP 1 prioriteto l÷šų įsisavinimo kontekste papildomas l÷šų 
skyrimas šiai priemonei dabartiniu programavimo laikotarpiu nebūtų tikslingas. Antra, vertinant 
ateities perspektyvas svarstytina, kad l÷šos panašiems projektams būtų skirstomos ne tik valstybinio 
projektų planavimo, bet ir projektų konkurso būdu (derinant šiuos abu projektų atrankos būdus). 
Tokiu būdu būtų sudarytos prielaidos finansuoti valstybei svarbius nacionalinio masto projektus 
(kai kada lygiagrečiai vykdant reikšmingas investicijas į infrastruktūrą) bei kartu sudaryta galimyb÷ 
gauti paramą ir geriausiems kitų sveikatos įstaigų projektams, kadangi tokių tipo institucijų 
Lietuvoje iš tiesų yra daug, o pagal šią priemonę buvo paremti tik 7 įstaigų projektai51. Galimyb÷ 

                                                           
50Tai detaliai aptariame kitoje vertinimo ataskaitoje, skirtoje mokymų kokyb÷s vertinimui.  
51 Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-64, 2009-02-21 D÷l valstyb÷s 

projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas 
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dalyvauti platesniam pareišk÷jų ratui, pavyzdžiui, pad÷tų spręsti kvalifikuotų sveikatos specialistų 
trūkumo ir pritraukimo problemą įvairiuose Lietuvos regionuose. Trečia, pagrindinį d÷mesį 
priemon÷je skirti tik profesiniams mokymams (mokymų, skirtų ugdyti bendrąsias kompetencijas, iš 
viso nefinansuoti52).  

Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+ 

Priemon÷s tikslas – tobulinti darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir geb÷jimus įmon÷se, 
pritraukiančiose tiesiogines užsienio investicijas į didel÷s prid÷tin÷s vert÷s gamybos ir (ar) didel÷s 
prid÷tin÷s vert÷s paslaugų verslo pradžią ar pl÷trą. Kaip ir priemon÷je Žmogiškųjų išteklių tobuli-
nimas įmon÷se, tikslo yra siekiama įmonių darbuotojų mokymais ir kvalifikacijos tobulinimu, per-
sonalo specialistų mokymu bei personalo vadybos sistemų diegimu. Priemon÷s įgyvendinimas dar 
tik prasid÷jęs – projektų finansavimo sąlygų aprašas patvirtintas socialin÷s apsaugos ir darbo mi-
nistro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-35, tačiau n÷ra sudarytų valstyb÷s projektų sąrašų (šioje 
priemon÷je numatyta paramą skirti valstyb÷s projektų planavimo būdu). Tačiau jau dabar galima 
atkreipti d÷mesį, kad pagal priemonę numatyta apmokyti „tik“ 3000 specialistų, skiriant tam 
50 mln. Lt. Vadinasi investicijos į vieno specialisto mokymus sudarys vidutiniškai daugiau kaip 
16,5 tūkst. Lt (darant prielaidą, kad visi priemon÷je numatyti pinigai bus panaudoti darbuotojų mo-
kymui). Jei palygintume analogiškus rodiklius Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmon÷se priemon÷je, 
pamatytume, kad pastarojoje vidutin÷s investicijos į vieną asmenį sieks apie 4,9 tūkst. Lt, t. y. virš 3 
kartus mažiau nei Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+ priemon÷je. Iš dalies tai galima paaiškinti mi-
n÷tų priemonių orientacija į skirtingo lygio specialistus. Priemon÷ Žmogiškieji ištekliai INVEST 
LT+ iš anksto nebuvo suplanuota ŽIPVP 1 prioriteto įgyvendinime, tačiau buvo papildomai įtraukta 
2010 m. balandžio m÷n. Jos esminis aktualumas – ind÷lis į „investicijų“ komponentą užimtumo 
modelyje. Nors pačioje priemon÷je suplanuotas apmokyti specialistų skaičius n÷ra didelis, tik÷tina, 
kad šios paramos l÷šos bus papildoma motyvacin÷ priemon÷ užsienio investuotojų pritraukimui į 
Lietuvos rinką, užtikrinanti, kad jie gal÷s Lietuvos darbo rinkoje surasti pakankamai jiems reikalin-
gos kompetencijos specialistų. Tik÷tina, kad pritraukus stambius užsienio investuotojus, bus sukurta 
pakankamai naujų darbo vietų, taip didinant darbo j÷gos paklausą, gyventojų užimtumą bei darbo 
našumą (augs aukštos kvalifikacijos specialistų paklausa). Apibendrinant galima konstatuoti, kad ši 
priemon÷ yra viena iš nedaugelio ŽIPVP 1 prioriteto priemonių, kuri be kitų komponentų (darbin÷ 
karjera, žmogiškasis kapitalas, investicijos) skatina darbo j÷gos paklausą ir d÷l to yra labai aktuali 
dabartiniame ekonominiame kontekste. Kita vertus, nustatant remtinų valstyb÷s projektų sąrašą pa-
gal šią priemonę, būtina vertinti ne tik tai, kiek ir kokių specialistų bus apmokyta (pagrindiniai 
priemon÷s rodikliai), bet ir kiek paramą gaunančios įmon÷s sukurs darbo vietų Lietuvoje per atei-
nančius 4-5 metus.  

Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką 

Ši priemon÷ yra skirta tiesioginiam užimtumo skatinimui. Detali jos tikslų, veiklų ir tarpinių 
rezultatų analiz÷ yra pateikiama tolimesn÷se šio vertinimo dalyse, tod÷l šioje vietoje atskiras jos 
neaptarsime. Pažym÷tina tik tiek, kad šios priemon÷s d÷ka finansuojama didžioji dalis Lietuvos 
ADRP priemonių, tod÷l jų aktualumas išlieka bet kokiame ekonominiame kontekste, o ekonominio 
sunkmečio laikotarpiu netgi pastebimai išauga (svarbu atskiri finansavimo prioritetai priemonių 
viduje). Akivaizdu, kad šioje priemon÷je buvo reaguojama į pokyčius darbo rinkoje tiek priemon÷s 

                                                                                                                                                                                                

užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ VP1-1.1-SADM-10-V priemonę „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo 
ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos k÷limas“, sąrašo Nr. VP1-1.1-SADM-10-V-
01 patvirtinimo. 

52 Dalis paremtų projektų numat÷ ne tik profesinių, bet ir bendrųjų kompetencijų ugdymą. Tiesa, tokių mokymų 
dalis sudar÷ tik labai nedidelę visų numatytų mokymų dalį.  
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(skiriant gerokai didesnį finansavimą nei buvo suplanuotas ŽIPVP intervencijos pradžioje), tiek 
projektų (išplečiant tikslinių grupių apimtis, persiorientuojant į aktualesnes ADRP priemones) lyg-
menyje.  

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas, Neįgaliųjų 
profesinės reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų 
mokymas 

Šios priemon÷s yra skirtos tiesioginiam užimtumo skatinimui, tod÷l čia pateikiama išsames-
n÷ jų analiz÷, pateikiant atsakymus, kiek ir kaip šių priemonių įgyvendinimas prisideda prie užim-
tumo problemų sprendimo šalyje. Priemon÷s Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistemos kūrimas 
ir įgyvendinimas tikslas – sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems įsitraukti į darbo rinką. Tuo tar-
pu priemon÷s Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų 
mokymas tikslas (sukurti efektyvią neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistemą, sudaryti palankias 
sąlygas neįgaliesiems įsitraukti į darbo rinką) – parengti, išbandyti ir įvertinti novatoriškas ir efek-
tyvias neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos programas. 

Priemonių aktualumą lemia augantis registruotų bedarbių, turinčių negalią, absoliutus ir san-
tykinis kiekis, kuris rodo didelį profesin÷s reabilitacijos paslaugų pl÷tros potencialą. Registruotų 
bedarbių, turinčių negalią, skaičius labiausiai išaugo 2009 m. – nuo 7309 bedarbių sausio m÷n. iki 
13830 gruodžio m÷n. 2010 m. registruotų bedarbių, turinčių negalią, skaičius tolygiai augo, aukš-
čiausią tašką pasiekdamas gruodžio m÷n., kada LDB iš viso buvo registruoti 16372 bedarbiai 
(6,1 proc. nuo visų neįgaliųjų), turintys 0-55 proc. darbingumo lygį, tarp jų 2751, kuriems nustaty-
tas 0-40 proc. darbingumo lygis ir 13 621 neįgalieji, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo 
lygis. Tačiau šie skaičiai išlieka santykinai maži, palyginus su Estija, kurioje net 26,90 proc. neįga-
liųjų registruoti kaip darbo ieškantys asmenys, ar Austrija – 13,7 proc., Olandija – 65 proc.53  

Lietuvoje, lyginant su senosiomis ES nar÷mis, taip pat gana žemas neįgaliųjų integracijos į 
darbo rinką lygis. 2009 m. Lietuvoje dirbo tik 19,4 proc. neįgaliųjų. Estijoje 2009 m., kaip ir Lietu-
voje dirbo 19,4 proc. darbingo amžiaus neįgaliųjų, tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje – 47,4 proc., 
Olandijoje (turinčių sunkią negalią) – 35 proc.  

Šiuo metu greta ADRP ir kitų priemonių, profesin÷s reabilitacijos d÷ka neįgalieji gauna darbo 
rinkoje reikalingų žinių, įgūdžių, kurie padeda patekti į darbo rinką. Įgyvendinamų priemonių d÷ka 
2009 m. profesin÷s reabilitacijos programas baig÷ 339 asmenys, tačiau tai sudaro tik 2,4 proc. 

2009 m. LDB registruotų neįgaliųjų bedarbių skaičiaus. 
2010 m. spalio 31 d. analizuojamų priemonių projektų 
dalyvių suvestinių duomenimis šis skaičius gerokai išau-
go ir siek÷ 577 neįgaliuosius t. y. daugiau nei 3 proc. tuo 
metu LDB registruotų bedarbių, turinčių negalią. Kita 
vertus, tik maža dalis profesin÷s reabilitacijos programa 
baigusiųjų neįgaliųjų įsidarbina. 2006 m. įsidarbino 

33,3 proc. baigusiųjų profesin÷s reabilitacijos programą, 2007 m. – 44 proc., 2008 – 36 proc. Paly-
ginimui, Austrijoje šis skaičius siekia 78 proc., Portugalijoje – 75 proc., Vokietijoje – 71 proc., 
Prancūzijoje – 62 proc., Airijoje – 43 proc., Estijoje – 65 proc. Olandijoje – 80 proc.54 Tai leidžia 
manyti, jog egzistuoja profesin÷s reabilitacijos efektyvumo didinimo potencialas. 

                                                           
53 G. Kriaučiūnait÷ (Metodinis profesin÷s reabilitacijos tyrimų centras) pranešimas „Europos Sąjungos šalių 

patirtis, teikiant profesin÷s reabilitacijos paslaugas asmenims, turintiems jud÷jimo, regos, klausos negalią, sergantiems 
vidaus, psichikos ligomis“, 2010-12-15.  

54 Ten pat. 

Lietuvoje, lyginant su seno-
siomis ES nar÷mis, yra žemas 
neįgaliųjų integracijos į darbo 

rinką lygis 
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Taip pat reikia pažym÷ti, jog didel÷ dalis darbingo amžiaus neįgaliųjų asmenų dažnai, stoko-
dami motyvacijos, nesikreipia d÷l profesin÷s reabilitacijos poreikio nustatymo bei gyvena iš pašal-
pų. Tod÷l profesin÷s reabilitacijos paslaugų poreikio augimas stipriai priklauso ir nuo bendros vals-
tyb÷s įgyvendinamos socialin÷s politikos s÷km÷s. Be to, svarbu įvertinti ir tai, jog neįgalieji turi 
galimybę tiesiogiai dalyvauti ADRP priemon÷se, tod÷l profesin÷s reabilitacijos programos jiems ne 
visada yra aktualios. 

Remiantis Didžiosios Britanijos ekspertų Gordon Waddell, A Kim Burton, Nicholas AS Ken-
dall 2007 m. atliktu nepriklausomu taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatų vertinimu profesin÷s rea-
bilitacijos paslaugų efektyvumo srityje, galima teigti, jog analizuojamos priemon÷s yra tinkamos 
neįgaliųjų integracijos į darbo rinką problemos sprendimui.55 Tačiau reikia atkreipti d÷mesį, jog 
profesin÷s reabilitacijos programų įgyvendinimas yra tik viena iš būtinų priemonių neįgaliųjų įdar-
binimo problemos sprendimui. Didele dalimi problemos sprendimą lemia ir kiti veiksniai, t. y. svei-
katos apsaugos, socialin÷, ūkio ir kitos viešosios politikos, kurios n÷ra šio vertinimo objektas.  

Žemiau esančioje lentel÷je pateikiamas ŽIPVP 1 priemonių, susijusių su profesine reabilitaci-
ja, tinkamumo vertinimas, atsižvelgiant į min÷to tyrimo rezultatus.  

Lentel÷ 7. ŽIPVP 1 prioriteto priemonių, susijusių su profesine reabilitacija, tinkamumo 
vertinimas 

Nr. Tyrimo išvados ŽIPVP priemonių tinkamumo vertinimas 

1. Moksliniai tyrimai daugeliu atvejų įrodo profesi-
n÷s reabilitacijos reikalingumą ir efektyvumą, 
lyginant su kitomis priemon÷mis, pavyzdžiui 
sveikatos apsaugos, socialin÷s politikos ir kitose 
srityse.  

 

Gautos išvados leidžia teigti, jog viena iš pagrindinių 
priemonių, siekiant integruoti neįgaliuosius į darbo rin-
ką, yra profesin÷s reabilitacijos paslaugos. Padidinus 
neįgaliųjų įtraukimo į profesin÷s reabilitacijos programas 
skaičių ir taip integravus neįgaliuosius į darbo rinką, 
būtų galima gauti teigiamą ekonominį efektą d÷l suma-
ž÷jusių socialinių išmokų. Tod÷l analizuojamos priemo-
nių veiklos yra tinkamos identifikuotos problemos 
sprendimui. Galima prognozuoti, jog šios priemon÷s 
svarba ir poreikis nuosekliai augs.  

2. Asmenys, kurie turi mažiausią negalios lygį, 
dažniausiai sudaro neįgaliųjų daugumą. Jie daž-
niausiai gauna ir daugumą pašalpų d÷l ligų bei 
invalidumo. Tačiau ši grup÷ yra lengviausiai 
integruojama į darbo rinką, pasitelkiant profesi-
n÷s reabilitacijos priemones, tod÷l jų sugrąžini-
mas į darbo rinką (įsidarbinimo rodiklis) gal÷tų 
būti vienas iš esminių rezultatų. 

Turint omenyje, jog šalyje yra aukštas neįgaliųjų nedar-
bo lygis, įskaitant lengvą negalią turinčius asmenis, ga-
lima daryti prielaidą, jog nepakankamai išnaudojamos 
mažesnę negalią turinčių asmenų sugrąžinimo į rinką 
galimyb÷s. Šios tikslin÷s grup÷s dalyvavimas profesin÷s 
reabilitacijos programose gal÷tų užtikrinti ir aukštesnį 
įsidabinimo rodiklį po profesin÷s reabilitacijos progra-
mos baigimo. 

3. Siekiant profesin÷s reabilitacijos efektyvumo, 
svarbu užtikrinti sveikatos apsaugos paslaugas, 
orientuotas į darbinių įgūdžių atstatymą bei darbo 
vietų pritaikymą.  

ŽIPVP 1 prioriteto finansuojamos profesin÷s reabilitaci-
jos priemon÷s apima asmens darbingumo, profesin÷s 
kompetencijos ir paj÷gumo dalyvauti darbo rinkoje atkū-
rimą arba didinimą ugdymo, socialinio, psichologinio, 
reabilitacijos ir kitomis poveikio priemon÷mis. Tačiau ne 
visos profesin÷s reabilitacijos paslaugas teikiančios or-
ganizacijos Lietuvoje gali pasiūlyti pilną paslaugų pake-
tą, nes tai reikalauja didesnių investicijų į profesin÷s 
reabilitacijos programų rengimą ir infrastruktūrą. Pa-
slaugos netolygiai pasiskirsčiusios regionuose. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

Apibendrindami galime teigti, kad analizuojamos priemonių veiklos yra tinkamos ir būtinos 

                                                           
55Gordon Waddell, A Kim Burton, Nicholas AS Kendall, What works, for whom, and when?, 2007. 
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neįgaliųjų integracijai į darbo rinką. Šių priemonių svarba ir apimtys nuolat augs. Platesnis neįgalių-
jų įtraukimas į profesin÷s reabilitacijos programas sudarytų prielaidas teigiamam ekonominiam 
efektui, mažinant socialinių išmokų apimtis. Mažesnę negalią turinčių asmenų prioritetizavimas 
gal÷tų pagreitinti bendrą neįgaliųjų integraciją į darbo rinką. Lietuvoje siūlomas gana platus profe-
sin÷s reabilitacijos paslaugų spektras, tačiau tik dalyje profesin÷s reabilitacijos paslaugas teikiančių 
organizacijų. 

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką 

Priemon÷s tikslas – pad÷ti socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims in-
tegruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialin÷s atskirties. Ši priemon÷ yra skirta spręsti socia-
lin÷s rizikos grupių problemas integruojantis į darbo rinką. Ji yra aktuali esant bet kokiam ekono-
miniam kontekstui, nes tokios visuomen÷s grup÷s su atskirtimi darbo rinkoje susiduria nuolat. Pla-
nuojant ŽIPVP priemones, šios priemon÷s d÷ka iš tiesų buvo galima spręsti ne tik socialin÷s atskir-
ties, bet ir darbo j÷gos trūkumo problemas – ji tur÷jo pad÷ti įtraukti sunkiau į darbo rinką besiinteg-
ruojančius asmenis. Pasikeitus ekonominiam kontekstui, keičiasi ir galimas investicijų į šios prie-
mon÷s veiklas efektyvumas – gerokai išaugus nedarbo lygiui, atitinkamai išaugo ir konkurencija 
tarp darbo j÷gos, kurią socialin÷s rizikos grup÷s asmenims atlaikyti yra dar sunkiau nei paprastiems 
bedarbiams. Tokias išvadas patvirtina ir tarpiniai priemon÷s rodikliai. Nors jau yra sukontraktuota 
per 62 proc. visos priemon÷s l÷šų, matyti, jog pagrindinio produkto rodiklio (socialin÷s rizikos ir 
socialinę atskirtį patiriantys asmenys, dalyvavę pagal šią priemonę remiamoje veikloje) pasiekia-
mumas greičiausiai bus kur kas mažesnis nei buvo numatyta priemon÷s mastu. Pagal sutartyse nu-
rodytus įsipareigojimus į veiklas planuojama įtraukti tik 42 proc. asmenų, lyginant su priemon÷s 
mastu numatytu rodikliu, tod÷l labai abejotina, ar su dar nepanaudotomis priemon÷s l÷šomis bus 
pasiekta likusi į priemon÷s remtinas veiklas numatytų įtraukti asmenų dalis. Atkreiptinas d÷mesys, 
jog atnaujintas priemon÷s projektų finansavimo sąlygų aprašas (priimtas 2011-01-20), kur kas tiks-
lingiau nukreipia šios priemon÷s intervenciją, siekiant tiek socialin÷s įtraukties, tiek socialin÷s rizi-
kos grupių užimtumo. Priemon÷je išplečiamas tikslinių grupių ratas (papildomai įtraukiamos tokios 
grup÷s kaip benamiai, besinaudojantys nakvyn÷s namų paslaugomis; ilgalaikiai bedarbiai ar sociali-
n÷s pašalpos gav÷jai; prekybos žmon÷mis aukos; asmenys, užsikr÷tę ŽIV ar sergantys AIDS), atski-
rų tikslinių grupių apibr÷žimai patikslinami taip, kad tai būtų labiau suderinama su šių asmenų ga-
limyb÷mis įsidarbinti bei jiems iš tiesų būtų reikalinga tokia parama. Siekiant priemon÷s tikslinių 
grupių priartinimo prie darbo rinkos (užimtumo), šioje priemon÷je jau numatyta teis÷ paramą gauti 
ir verslo įmon÷ms (dalyvaujančioms kaip projekto partneriai), kadangi pastarosios dažniausiai ir 
įdarbina priemon÷s tikslinių grupių atstovus. Be to, patikslinti ir r÷mimo prioritetai, kur dabar ypa-
tingas d÷mesys skiriamas integracijos į darbo rinką aspektams. Visi šie pokyčiai priemon÷s įgyven-
dinimo lygmenyje vertintini kaip adekvatūs pokyčiams Lietuvos darbo rinkoje, išlaikant priemon÷s 
tikslų ir veiklų aktualumą.  

Apibendrinimai 

 

• Ekonominio nuosmukio laikotarpiu finansin÷s inžinerijos priemon÷s gali 
neduoti laukiamo efekto, nes sukurti, išlaikyti ir / ar pl÷sti verslą yra kur kas 
sud÷tingesnis uždavinys, tod÷l paklausa paskoloms ir / ar subsidijoms gali 
būti mažesn÷ nei planuota. Finansin÷s inžinerijos priemonių patrauklumas 
priklausys ir nuo to, kiek jos bus palankesn÷s (pigesn÷s) nei įprastin÷s fi-
nansavimo priemon÷s (komercinių bankų paskolos). 
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• Lietuvoje, lyginant su senosiomis ES nar÷mis, yra žemas neįgaliųjų integ-
racijos į darbo rinką lygis. Šiuo metu profesin÷s reabilitacijos programose 
dalyvauja tik keli procentai LDB registruotų neįgalių bedarbių skaičiaus. 
Augantys registruotų bedarbių, turinčių negalią, absoliutūs ir santykiniai 
skaičiai rodo, jog egzistuoja didelis profesin÷s reabilitacijos paslaugų pl÷t-
ros potencialas. 

• Dažnai didel÷ dalis darbingo amžiaus neįgaliųjų asmenų, stokodami mo-
tyvacijos, nesikreipia d÷l profesin÷s reabilitacijos poreikio nustatymo, bei 
gyvena iš pašalpų. Tod÷l profesin÷s reabilitacijos paslaugų poreikio augi-
mas stipriai priklauso ir nuo bendros valstyb÷s įgyvendinamos socialin÷s 
politikos s÷km÷s. Kita vertus, atsižvelgiant į Lietuvos tendencijas bei kitų 
šalių patirtį, galima daryti prielaidą, jog profesin÷s reabilitacijos paslaugų 
poreikis ir toliau nuosekliai augs. 

• ŽIPVP 1 prioriteto priemonių d÷ka rinkoje sparčiai auga profesin÷s reabi-
litacijos paslaugų pasiūla, kuri, tik÷tina, darys teigiamą ekonominį povei-
kį. Tačiau kitų šalių patirtis rodo, jog Lietuvoje d÷l įvairių priežasčių ge-
rokai mažesnis profesin÷s reabilitacijos programą baigusių asmenų įsidar-
binimo rodiklis. Tai rodo galimybę didinti profesin÷s reabilitacijos pa-
slaugų efektyvumą. Be to, ŽIPVP 1 prioriteto su profesine reabilitacija su-
sijusių priemonių poveikio mastas neįgaliųjų integracijai į darbo rinką, 
vertinant santykiniais dydžiais, Lietuvoje n÷ra didelis. 

• Būsimuoju paramos laikotarpiu įgyvendinant Sveikatos specialistų, prisi-
dedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių li-
gų mažinimo, kvalifikacijos k÷limas priemonę svarstytina, kad l÷šos pana-
šiems projektams būtų skirstomos ne tik valstybinio projektų planavimo, 
bet ir projektų konkurso būdu (derinant šiuos abu projektų atrankos bū-
dus). Galimyb÷ dalyvauti platesniam pareišk÷jų ratui, pavyzdžiui, pad÷tų 
spręsti kvalifikuotų sveikatos specialistų trūkumo ir pritraukimo problemą 
įvairiuose Lietuvos regionuose. 

• Siekiant kaimo vietovių darbo j÷gos persiorientavimo į kitas veiklos sritis, 
taip didinant šios tikslin÷s grup÷s užimtumą, būtina apsvarstyti jau iš da-
lies įgyvendintos priemon÷s tolimesnį r÷mimą. Manytina, kad šios prie-
mon÷s tęstinumas yra įmanomas tik keičiant dalyvių atranką (atrenkant 
labiausiai motyvuotus dalyvius, nustatant tam tikrą mokestį už dalyvavi-
mą), ieškant suderinamumo su Kaimo pl÷tros programos (toliau – KPP) 
priemon÷mis (pritraukiant į mokymo dalyvius kaimo gyventojus, kurie 
įsidarbino ūkio subjektuose vykdančius veiklas/projektus pagal KPP 3 
kryptį Gyvenimo kokyb÷ kaimo vietov÷se ir kaimo ekonomikos įvairini-
mas), keičiant remiamas veiklas, daugiau d÷mesio skiriant ne bendrie-
siems mokymams, o individualioms ir kryptingoms konsultacijoms. 
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4.3 Intervencijų prioritetizavimas skirtingomis ekonominėmis sąlygomis 

Neabejotina, kad konkretus priemonių ir prioritetų sąrašas formuojant ir, įgyvendinant užim-
tumo skatinimo priemones, yra tiesiogiai susijęs su Lietuvos ūkio raidos scenarijais, vienų ar kitų 
gr÷smių ar galimybių realizavimusi. Išskirtieji scenarijai (priedas Nr. 10) yra gan÷tinai bendri, ta-
čiau išryškina tam tikras tendencijas, į kurias reik÷tų atsižvelgti planuojant užimtumą skatinančias 
intervencijas Lietuvoje.  

Optimistiniame scenarijuje56, kartu įvertinant ir SSGG išsakytas nuostatas, tur÷tų pasireikšti 
šie veiksniai: Lietuvos ekonomikos atsigavimas ir nuoseklus augimas tiek šiuo, tiek tolesniu SF pa-
ramos laikotarpiu, did÷jančios materialin÷s investicijos į Lietuvos pramonę, užsienio investuotojų 
pritraukimas, aukštos prid÷tin÷s vert÷s ir paslaugų sektorių augimas, eksporto augimas, teigiami 
pokyčiai darbo rinkoje sumažinant darbo j÷gos emigracijos srautus, viešojo sektoriaus paslaugų ko-
kyb÷s ger÷jimas, nevyriausybinio sektoriaus stipr÷jimas. Tokių veiksnių kontekste, planuojant už-
imtumo skatinimo intervencijas, reik÷tų atsižvelgti į žemiau pateiktus siūlymus57: 

• Teikti prioritetą ilgalaikiams užimtumo skatinimo tikslams (derinant su trumpalai-
kiais), užtikrinant, kad bus tinkama darbo j÷gos pasiūla, sumažintas struktūrinio bei 
ilgalaikio nedarbo mastas, sumažintas darbo j÷gos ir paklausos neatitikimas.  

• Intervencijos kryptyse, nukreiptose į žmogiškojo kapitalo (kokyb÷, atitikimo laips-
nis), darbin÷s karjeros ugdymą, teikti prioritetą mokymams, prisidedantiems prie 
naujų technologijų per÷mimo ir diegimo, naujų produktų kūrimo bei padedantiems 
padidinti įmonių konkurencingumą bei aktyvumą tarptautin÷se rinkose. Taip pat 
skirti d÷mesį mokymams, sudarantiems sąlygas darbuotojams įgyti naujas kompe-
tencijas, kurioms atsirastų paklausa darbo rinkoje (pastarasis siūlymas suderintas su 
Europa 2020, Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarke58). 

• ADRP priemonių lygmenyje šio scenarijaus sąlygomis tinkamiausia priemon÷ yra 
profesinis mokymas. Remiantis užsienio šalių ADRP priemonių finansavimo analize, 
galima teigti, kad profesiniam mokymui gali būti skiriama apie 40 proc. ADRP 
priemonių biudžeto. 

• Įgyvendinti priemones, kurių d÷ka būtų galima į Lietuvos darbo rinką pritraukti 
emigravusius šalies piliečius bei aukštos kvalifikacijos darbo j÷gą iš trečiųjų šalių.  

• Skatinti viešojo sektoriaus reformas ir paslaugų kokybę, keliant šio sektoriaus spe-
cialistų profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją. 

• Įgyvendinti finansin÷s inžinerijos priemon÷s, verslumo skatinimo iniciatyvas, kurios 
pastebimai prisid÷tų prie darbo vietų kūrimo šalyje. 

• Skatinti intervencijas, kurios pritrauktų darbo j÷gą iš žemą prid÷tinę vertę kuriančių 
sektorių į kitus, didesnę prid÷tinę vertę kuriančius ir augančius, ūkio sektorius.  

 

 

                                                           
56 Lietuvos pl÷tros prioritetų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo laikotarpiu 

vertinimas. UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ ir VšĮ „ESTEP“.Vilnius, 2009. 
57 Reikia atkreipti d÷mesį, kad šie siūlymai nustatyti remiantis vertinimo metu surinkta informacija bei kitose 

vertinimo ataskaitose pasiūlytais ūkio raidos scenarijais. Politikos formuotojams priimant sprendimus, būtina 
papildomai atsižvelgti į tuo metu žinomą informaciją. Be to, kaip rodo 2007-2013 m. paramos laikotarpio planavimo 
numatytose bendrosiose kryptyse patirtis, situaciją rinkoje galima gana lanksčiai reaguoti, nustatant projektų 
finansavimo sąlygų aprašų prioritetus. Atkreiptinas d÷mesys, kad šis scenarijus gan÷tinai artimas tam, kas buvo 
prognozuojama prieš 2007-2013 m. paramos laikotarpį. 

58 Santrauka piliečiams. Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvark÷. Europos Komija, 2008. 
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Pesimistiniame scenarijuje59, kartu įvertinant ir SSGG išsakytas nuostatas, tik÷tina, kad pasi-
reikš šie veiksniai: užsitęsęs Lietuvos ekonomikos sąstingis; d÷l finansinių išteklių ir kvalifikuotos 
darbo j÷gos trūkumo gamybos modernizavimas vyksta pernelyg l÷tai; menkai auga arba net maž÷ja 
eksporto apimtys; dalis Lietuvos gamintojų neatlaiko Azijos įmonių konkurencijos; Lietuva išlieka 
nepatraukli užsienio investuotojams toliau tęsiasi darbo j÷gos emigracija; įstrigusios viešojo sekto-
riaus reformos; fragmentuotas ir silpnas nevyriausybinio sektorius stipr÷jimas; aukštas nedarbo ly-
gis; aiškios struktūrinio nedarbo problemos. Tokių veiksnių kontekste, planuojat užimtumo skatini-
mo intervencijas, reik÷tų atsižvelgti į žemiau pateiktus siūlymus: 

• Teikti prioritetą trumpalaikiams užimtumo skatinimo tikslams (derinant su ilgalai-
kiais), užtikrinant, kad bus sukuriamos prielaidos nedarbo maž÷jimui, gyventojų 
ekonominio aktyvumo did÷jimui.  

• Intervencijos kryptyse, nukreiptose į žmogiškojo kapitalo (kokyb÷, atitikimo laips-
nis) ugdymą, derinti socialin÷s rizikos grupių poreikius (įgyti kompetencijas, kurios 
pad÷tų neiškristi iš darbo rinkos) ir ilgalaikius tikslus – sudaryti prielaidas asmenims 
darbo rinkoje įgyti naujas kompetencijas ir įgūdžius, kurioms paklausa išliks ilgesniu 
laikotarpiu.  

• ADRP priemonių lygmenyje šio scenarijaus sąlygomis profesinio mokymo efekty-
vumas yra mažesnis, tod÷l efektyvesn÷mis laikytinos remiamo įdarbinimo priemon÷s 
(daugiausiai tai įdarbinimas subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas). Re-
miantis užsienio šalių ADRP priemonių finansavimo analize, galima teigti, kad šiuo 
atveju profesiniam mokymui gali būti skiriama apie 30 proc. ADRP priemonių biu-
džeto. 

• Įgyvendinti prevencines priemones Lietuvoje, kurių d÷ka galima pristabdyti žmogiš-
kojo kapitalo ir protų nutek÷jimą (pvz., jaunimo tikslin÷s grup÷s prioritetizavimas 
įvairiose užimtumo skatinimo priemon÷se). 

• Skatinti verslumą, tačiau šiuo atveju būtina įvertinti, kokios veiklos šio tikslo sieki-
mui labiau tinkamos. Pesimistiniame scenarijuje finansin÷s inžinerijos priemon÷s ga-
li būti nepakankamai patrauklios, tod÷l labai svarbios gali būti kitos veiklos (moky-
mas, šviet÷jiška veikla, verslumo propagavimas).  

Taip pat atkreiptinas d÷mesys, kad dalis intervencijų, nepriklausomai nuo ūkio raidos scena-
rijų, yra aktualios visada. Taip yra tod÷l, kad dalis jų skirtos ne tiek užimtumo, kiek kitų problemų – 
socialin÷s atskirties, diskriminacijos – sprendimui, o dalis jų – lanksčių darbo organizavimo formų 
kūrimas, šeimos poreikių ir darbo galimybių derinimas, viešojo sektoriaus darbuotojų mokymai – 

nepraranda savo aktualumo jokiame ekonominiame kon-
tekste. Tiesa, šiuo atveju reikia įvertinti, kad identiškos 
intervencijos skirtinguose ekonominiuose kontekstuose 
gali duoti labai skirtingus rezultatus. Intervencijos į šias 
kryptis ekonomin÷s recesijos metu d÷l išstūmimo efekto 
trumpuoju laikotarpiu gali duoti santykinai nereikšmin-

gus rezultatus. Pavyzdžiui, net ir suteikus socialin÷s rizikos grup÷s asmenims darbo rinkoje paklau-
sią kvalifikaciją, jie gali nesugeb÷ti rasti darbo vietą, nes bus išstumti iš darbo rinkos kitų tikslinių 
grupių. Kur kas didesnis tokių intervencijų efektas tik÷tinas, kai darbo rinkoje egzistuoja darbo j÷-
gos trūkumas. 

                                                           
59 Lietuvos pl÷tros prioritetų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo laikotarpiu 

vertinimas. UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ ir VšĮ „ESTEP“.Vilnius, 2009. 

Dalis užimtumą skatinančių 
intervencijų, nepriklausomai nuo 

ekonomin÷s situacijos yra aktualios 
visada 
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Apibendrinimai 

 

4.4 ADRP priemonių profesinio mokymo ir profesinės reabilitacijos 
paslaugų atitikimas skirtingų ūkio sričių darbo jėgos poreikiams 

Šioje dalyje apibendrintai analizuojamas ŽIPVP 1 prioriteto 2 uždavinio priemonių įgyvendinimas 
ūkio veiklos sričių struktūros kontekste. Remiantis ŽIPVP 1 prioriteto finansuojamų ADRP profesi-
nio mokymo ir profesin÷s reabilitacijos priemonių 2008-2010 m. įgyvendinimo duomenimis, ben-
drai vertinama, kokių ūkio sričių darbo j÷gos poreikio problemas sprendžia taikomos užimtumo 
skatinimo priemon÷s. Ūkio sritys šioje analiz÷je išskiriamos dviem pjūviais, t. y. pagal Ekonomin÷s 
veiklos rūšių klasifikatoriuje (toliau – EVRK) pateiktą klasifikaciją, analizuojant SD pateiktus duo-
menis apie laisvas darbo vietas60 bei pagal profesijų sąsajas su ūkin÷mis veiklomis, analizuojant 
LDB pateikiamus duomenis apie 2009-2010 m. registruotas darbo vietas. 

Skirtingų ūkio sričių 2009-2010 metų darbo jėgos poreikių analizė 

Lyginant 2008 m. SD duomenis su 2009 ir 2010 m. duomenimis, laisvų darbo vietų skaičius, 
t. y. darbo j÷gos paklausa sumaž÷jo daugumoje ūkio sektorių (Paveikslas 10). Tik 2009 m. pabaigo-
je darbo paklausos lygio maž÷jimas sustojo, pereidamas į nežymaus augimo etapą, ypač apdirbamo-
sios gamybos srityje. Ryškiausias laisvų darbo vietų skaičiaus kritimas matomas viešojo valdymo, 
transporto ir saugojimo, didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos, gamybos ir statybos sektoriuose. 
Laisvų darbo vietų lygio rodiklis skirtinguose ūkio sektoriuose 2008-2010 m. taip pat nuosekliai 
maž÷jo. 2007-2008 m. įtampa, kuri buvo jaučiama d÷l darbo j÷gos trūkumo, 2009-2010 m. atslūgo.  

Atliepdamas ūkio raidos rodiklius, lygiagrečiai su skelbiamų laisvų darbo vietų maž÷jimu, ge-
rokai maž÷jo ir dirbančiųjų skirtinguose ūkio sektoriuose skaičius. Bendras užimtųjų skaičius 2008-
2010 m. sumaž÷jo 174 tūkst. Ypač jis 2008-2010 m. sumaž÷jo apdirbamojoje gamyboje – nuo 
260,4 tūkst. iki 208,2 (-52,2 tūkst. darbuotojų), statybų sektoriuje užimtųjų skaičius sumaž÷jo nuo 
166,5 tūkst. iki 93,3 tūkst. (-73,2 tūkst. darbuotojų), prekybos sektoriuje skaičius sumaž÷jo nuo 
270,1 tūkst. iki 243 tūkst. (-27,1 tūkst. darbuotojų). 

                                                           
60 Laisva darbo vieta – darbo vieta, atsiradusi darbdaviui nutraukus su darbuotoju darbo sutartį (jei ši vieta 

nelikviduojama), naujai sukurta ar artimiausiu metu turinti būti laisva. Laisva darbo vieta laikoma tik tada, kai 
darbdavys stengiasi surasti tinkamą kandidatą į laisvą darbo vietą už įmon÷s ar organizacijos ribų ir šią vietą numatoma 
užimti per artimiausius 3 m÷nesius. Laisvos darbo vietos fiksuojamos ataskaitinio ketvirčio paskutinę darbo dieną. Šis 
apibr÷žimas taikomas daugelyje Europos Sąjungos šalių statistikos tarnybų, atliekančių laisvų darbo vietų tyrimą.  

• Užimtumą skatinančių priemonių intervencijos prioritetai ir kryptys labai 
priklauso nuo ekonominio konteksto. Esant ekonomikos pakilimui, žemam 
nedarbo lygiui, priemones tikslinga orientuoti į labiau ilgalaikius tikslus ir 
skatinti veiklas, prisid÷siančias prie naujų darbo vietų kūrimo, socialin÷s at-
skirties mažinimo, darbo j÷gos paklausos ir pasiūlos suderinamumo (maži-
nant struktūrinį ir ilgalaikį nedarbą). Ekonomin÷s recesijos metu svarbesni 
tampa trumpalaikiai tikslai – daugelio ADRP priemonių finansavimas, so-
cialin÷s rizikos grupių r÷mimas, žinoma, nenutraukiant finansavimo ir ki-
toms užimtumą skatinančioms priemon÷ms, tačiau įvertinant, kad poveikis 
ir rezultatai gali būti kur kas mažesni nei ekonominio pakilimo laikotarpiu.  
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Paveikslas 10. Laisvų darbo vietų skaičiaus kaita pagal ūkio veiklos sritis (EVRK) 2008-
2010 m. 

 

Šaltinis: SD duomenys. 

 

Tik÷tina, jog ūkiui atsigaunant, nemaža dalis atleistų kvalifikuotų darbuotojų sugrįžta į anks-
tesnį darbą, tod÷l mažesnis atkuriamų ar naujai sukuriamų darbo vietų skaičius tenka v÷l į darbo 
rinką norintiems integruotis asmenims ar asmenims, kurie bedarbyst÷s metu buvo perkvalifikuoti 
profesiniuose mokymuose. Tai patvirtina ir išliekantis ypač aukštas jaunimo nedarbo lygis. D÷l šių 
priežasčių, maž÷jant darbo j÷gos paklausai, sud÷tinga užtikrinti ADRP profesinio mokymo ar profe-
sin÷s reabilitacijos priemonių efektyvumą. Pagal LDB pateiktus duomenis, iš viso per 2009 m. buvo 
užregistruota 69,5 tūkst., o 2010 m. jau 111,7 tūkst. laisvų darbo vietų (Paveikslas 11).  
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Paveikslas 11. Darbo j÷gos paklausa pagal profesijų grupes 2009-2010 m. 

 
Šaltinis: www.ldb.lt. 

ADRP profesinio mokymo ir profesinės reabilitacijos priemonių atitikimas ūkio 
veiklos sričių darbo jėgos poreikiams 

Žemiau pateiktoje diagramoje parodytas projektų Bedarbių užimtumo didinimas ir Įsidarbi-
nimo galimybių didinimas įgyvendinimo metu nuo 2008 m. vidurio iki 2010 m. vidurio į profesinio 
mokymo programas nusiųstas asmenų skaičius. Siekiant gauti palyginamus duomenis, profesinio 
mokymo programos susietos su konkrečiomis ūkio veiklos sritimis.61 Didžiausios profesinio moky-
mo programų grup÷s, į kurias buvo nusiųsti registruoti bedarbiai ir asmenys įsp÷ti apie atleidimą, 
skirtos statybų, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, prekybos ir apdirbamosios gamybos sritims. 

Paveikslas 12. Į profesinius mokymus nusiųstų registruotų bedarbių skaičius pagal ūkio 
veiklos sritis 2008 m. vidurio-2010 m. vidurio laikotarpiu  

 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ESFA pateiktais projektų „Bedarbių užimtumo didinimas“ (nuo projekto pradžios 
iki 2010-08-31) ir „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ (nuo projekto pradžios iki 2010-04-30) dalyvių suvestinių duo-
menimis. 

                                                           
61 Profesinio mokymo programų priskyrimas konkrečioms ūkio veiklos sritims yra sąlyginis, turint omenyje, jog 

dalis profesijų priskirtinos daugiau nei vienai ūkio veiklos sričiai. 12 paveiksle veiklos sritis „Kita“ apima dalį profesijų, 
kurios yra horizontalios, t. y. tinka daugumai ūkio sričių arba sudaro labai menką dalį bendrame profesinių mokymų 
kontekste. 
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Vertinant į profesinius mokymus nusiųstų bedarbių skaičiaus santykį su SD skelbiamu lais-
vų darbo vietų skaičiumi 2008-2010 m., galima pasteb÷ti, jog šiuo laikotarpiu profesinių mokymų 
metu didesnis d÷mesys buvo skiriamas statybos, apdirbamosios gamybos, didmenin÷s prekybos ir 
apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų srityse (Paveikslas 13). Tuo tarpu santykinai mažesnis d÷-
mesys buvo skiriamas darbo j÷gos paklausos tenkinimui transporto sričiai.  

Paveikslas 13. Į profesinius mokymus 2008 m. vidurio – 2010 m. vidurio laikotarpiu nusi ųstų 
registruotų bedarbių ir laisvų darbo vietų skaičiaus 2009-2010 m. santykis pagal ūkio veiklos 
sritis 

 

 Šaltinis: sudaryta autorių62. 

Atliekant alternatyvų vertinimą naudojamas faktinis 2009-2010 m. LDB duomenų baz÷se už-
registruotų darbo vietų skaičiaus skirtingose ūkio srityse santykis su išsiųstų į profesinio mokymo 
programas asmenų skirtingose ūkio srityse skaičiumi. Vertinant į profesinius mokymus nusiųstų 
bedarbių skaičiaus santykį su LDB registruotų laisvų darbo vietų skaičiumi, galima teigti, jog profe-
siniai mokymai kaip viena iš ADRP priemonių buvo nukreipti į tinkamas identifikuotas atskiras 
ūkio sritis (Paveikslas14). Pateikti duomenys taip pat patvirtina, jog santykinai mažesnis d÷mesys 
buvo skiriamas transporto ūkio sričiai.  

                                                           

62 Paveiksle pateikti suminiai aštuonių ketvirčių (2009-2010 metų) laisvų darbo vietų skaičiai pagal skirtingas 
ūkio veiklos sritis. Dalis laisvų darbo vietų skirtingais ketvirčiais gali kartotis, tačiau SD tikslių duomenų apie tai ne-
renka. Taip pat reikia atkreipti d÷mesį, jog šiame vertinime atlikta tik makro lygio darbo j÷gos paklausos atskirose ūkio 
srityse analiz÷. Atliekant mikro lygmens analizę, galimi didesni ir labiau specifiniai atitikimai ar neatitikimai tarp darbo 
j÷gos pasiūlos ir paklausos. 
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Paveikslas 14. LDB užregistruotų darbo vietų ir profesinio mokymo dalyvių skaičiaus 
santykis 2009-2010 m. 

  
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis www.ldb.lt ir projektų duomenimis.63 

Remiantis turimais duomenimis, profesin÷s reabilitacijos dalyvių pasirinktos profesinio reabi-
litavimo programos tiriamuoju laikotarpiu nukreiptos į tinkamas ūkio sritis. (Paveikslas15). Kita 
vertus, profesin÷s reabilitacijos programos d÷l mažų apimčių daro tik nežymų poveikį darbo j÷gos 
pasiūlai.  

Paveikslas 15. Profesin÷s reabilitacijos dalyvių skaičius 2009-2010 m. pagal ūkio veiklos sritis 

 

                                                           
63 Paveiksle pateiktas tik paklausiausias darbo rinkoje profesijas reprezentuojantis LDB registruotų darbo vietų 

skaičius, tod÷l dalis ypač su paslaugų sektoriumi susijusių profesijų paveiksle neatsispindi. Tikslesnis LDB registruotų 
darbo vietų skaičius pagal profesijų grupes įvardintas 11 paveiksle.   
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Šaltinis: sudaryta autorių.64 

Atkreiptinas d÷mesys, jog darbo j÷gos paklausos visose ūkio srityse kritimas ir perteklin÷s 
darbo j÷gos pasiūlos darbo rinkoje augimas galimai sumažino trumpalaikį planuojamą profesinio 
mokymo ar reabilitacijos poveikį. Iš kitos pus÷s, ryšk÷ja ir kita tendencija, kai atskirose ūkio srityse, 
augant darbo j÷gos paklausai, nepaisant nedarbo apimčių, dalis darbo vietų lieka neužimtos, vystosi 
struktūrinis nedarbas. Kaip pavyzdį galima pamin÷ti statybos, transporto ir tekstil÷s sektorius. Sta-
tybų srities aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumą l÷m÷ kriz÷s metu atleisti aukštos kvalifikaci-
jos darbuotojai, kurie į darbo rinką jau nebegrįžo, kadangi dalis jų greičiausiai emigravo į kitas vals-
tybes. Transporto srityje jaučiamas aukštos kvalifikacijos vairuotojų trūkumas, tuo tarpu tekstil÷s 
ūkio srityje dažnai siūlomi nepakankamai patrauklūs atlyginimai.65 

Taip pat reikia pamin÷ti, jog LDB organizuojamos ilgalaikio poveikio profesinio mokymo ir 
profesin÷s reabilitacijos programos ŽIPVP įgyvendinimo laikotarpiu buvo orientuojamos į dabarti-
nę ir artimos perspektyvos (vienerių metų) darbo j÷gos paklausos tenkinimą (ypač pagal identifi-
kuotą darbo j÷gos paklausą statybų, pramon÷s, prekybos ir transporto ūkio srityse). Šiam tikslui bu-
vo naudojamas Įsidarbinimo galimybių barometras. Tačiau, siekiant tikslingiau orientuoti ADRP ir 
profesin÷s reabilitacijos priemones į atskirų ūkio sektorių ilgalaikių poreikių tenkinimą, reikalingas 
ilgesnis darbo rinkos prognozavimo laikotarpis. Netaikant ilgesn÷s trukm÷s darbo j÷gos paklausos 
prognozavimo metodų, tenkinti konkrečių ūkio sričių poreikius yra gana sud÷tinga. Iš dalies šią 
problemą spręs diegiama vaučerių sistema, kuri remsis ir konkrečiais darbdavių įsipareigojimais 
profesinio mokymo srityje. Plačiau šis klausimas yra nagrin÷jamas vertinimo ataskaitos 5 skyriuje. 

 Apibendrinimai 

 

                                                           
64 Duomenys paimti iš priemon÷s Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas 

projektų: „Parama neįgaliesiems“ (projekto kodas VP1-1.2-SADM-02-V-03-001) ir „Profesin÷s reabilitacijos paslaugų 
teikimas“ (projekto kodas - VP1-1.2-SADM-02-V-02-001) dalyvių suvestinių. 

65 Interviu su Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovu. 

• ADRP profesinio mokymo ir profesin÷s reabilitacijos priemon÷s buvo įgyvendi-
namos, daugeliui ūkio sričių patiriant nuosmukį, tuo pačiu intensyviai maž÷jant 
ir darbo j÷gos paklausai. Lyginant 2008 metų SD duomenis su 2009 ir 2010 metų 
duomenimis, laisvų darbo vietų skaičius, t.y. darbo j÷gos paklausa, krito visuose 
ūkio sektoriuose be išimties. Bendras užimtųjų skaičius per porą metų sumaž÷jo 
174 tūkst., ypač statybos ir apdirbamosios gamybos srityse. 

• Vertinant į profesinius mokymus nusiųstų bedarbių skaičiaus santykį su SD skel-
biamu laisvų darbo vietų skaičiumi 2008-2010 metais, galima pasteb÷ti, jog šiuo 
laikotarpiu profesiniuose mokymuose didesnis d÷mesys buvo skiriamas statybos, 
apdirbamosios gamybos, didmenin÷s prekybos ir apgyvendinimo bei maitinimo 
paslaugų srityse. Tuo tarpu santykinai mažesnis d÷mesys buvo skiriamas darbo 
j÷gos paklausos tenkinimui transporto srityje. Vertinant į profesinius mokymus 
nusiųstų bedarbių skaičiaus santykį su LDB registruotų laisvų darbo vietų skai-
čiumi, galima teigti, jog profesiniai mokymai kaip viena iš ADRP buvo nukreipti 
į tinkamas atskiras ūkio sritis.  

• Tik÷tina, jog ūkiui atsigaunant, nemaža dalis atleistų kvalifikuotų darbuotojų su-
grįš į buvusį darbą, tod÷l mažesnis atkuriamų ar naujai sukuriamų darbo vietų 
skaičius tenka naujai į darbo rinką norintiems integruotis asmenims ar asmenims, 
kurie bedarbyst÷s metu buvo perkvalifikuoti profesinio mokymo metu. 
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• LDB organizuojamos ilgalaikio poveikio profesinio mokymo ir profesin÷s reabi-
litacijos programos ŽIPVP laikotarpiu buvo orientuojamos į dabartinę ir artimos 
perspektyvos (vienerių metų) darbo j÷gos paklausos tenkinimą. Tačiau, siekiant 
orientuoti ADRP profesinio mokymo ir profesin÷s reabilitacijos priemones į at-
skirų ūkio sričių ilgalaikių poreikių tenkinimą, reikalingas ilgesnis darbo rinkos 
prognozavimo laikotarpis. Netaikant ilgesn÷s trukm÷s darbo j÷gos paklausos 
prognozavimo metodų, tenkinti konkrečių ūkio sričių poreikius yra gana sud÷tin-
ga. 

• Profesin÷s reabilitacijos dalyvių pasirinktos profesinio reabilitavimo programos 
nagrin÷jamu laikotarpiu atitinka ūkio sričių poreikius. Iš kitos pus÷s, profesin÷s 
reabilitacijos programos daro tik nežymų poveikį darbo j÷gos pasiūlai d÷l mažų 
apimčių. 
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5 ŽIPVP 1 prioriteto priemonės Ieškančių darbo asmenų 
integracija į darbo rinką įgyvendinimo vertinimas pagal 
tinkamumo, naudingumo, poveikio ir efektyvumo 
kriterijus 

5.1 Priemonės Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką apimtis 

Šios ataskaitos dalies vertinimo objektas – ADRP priemon÷s, ESF finansuojamos pagal 
ŽIPVP priemonę Ieškančių asmenų integracija į darbo rinką. ADRP priemon÷s ir jų įgyvendinimo 
s÷km÷ bei apribojimai glaudžiai susiję su kitomis politikos sritimis. Ūkio politika ir bendra ekono-
min÷ situacija formuoja aplinką, kurioje ADRP priemon÷s yra projektuojamos ir įgyvendinamos. 
Situaciją darbo rinkoje pirmiausia lemia bendra ekonomin÷ pad÷tis. ADRP priemon÷mis šią situaci-
ją galima koreguoti, bet neįmanoma pakeisti iš esm÷s.  

Be min÷tojo ekonomin÷s situacijos konteksto, situaciją darbo rinkoje formuoja švietimo si-
stemos pasiūla. Situacija darbo rinkoje iš dalies priklauso nuo švietimo paslaugų kokyb÷s, švietimo 

pasiūlos atitikties darbo rinkos poreikiams, mokymosi 
visą gyvenimą sistemos išpl÷tojimo. ADRP priemon÷mis 
bandoma koreguoti darbo j÷gos paklausos ir pasiūlos ne-
suderinamumą, suformuotų socialinių įgūdžių būklę. 
Švietimo sistemos kokyb÷ svarbi ir aktyvių darbo rinkos 

politikos priemonių įgyvendinimo metu. Pavyzdžiui, nuo profesinio mokymo lygio šalyje priklauso 
bedarbių profesinio mokymo kokyb÷. Ne mažiau svarbi socialin÷s paramos sistema ir jos politika. 
Pašalpų dydžiai tiesiogiai koreliuoja su bedarbių motyvacija dirbti.  

Ekonomikos nuosmukio kontekste išryšk÷jo nelegalaus darbo problema. Atliktos sociologin÷s 
apklausos rodo66, kad maždaug pus÷ nedirbančių šalies namų ūkių narių gauna pajamų iš vienokios 
ar kitokios darbin÷s veiklos, t. y. maždaug kas antras darbo biržoje registruotas bedarbis turi pajamų 
iš nelegalios veiklos. Tai apima atsitiktinius darbus Lietuvoje ar užsienyje, netgi nuolatinius ar re-
guliarius darbus. Tokiu būdu gautos l÷šos sudaro apie 17 proc. bedarbių gaunamų l÷šų. To paties 
tyrimo duomenims, pajamos iš nelegalaus darbo beveik trečdaliui bedarbių sudaro didžiausią jo 
finansinių pajamų dalį. Nemotyvuotų asmenų atžvilgiu ADRP priemon÷s yra mažai efektyvios.  

Priklausomai nuo konkrečios ekonomin÷s situacijos tur÷tų skirtis ir taikomas ADRP priemo-
nių portfelis. Ši tema nemažai nagrin÷ta tarptautin÷je literatūroje. Nepaisant to, kad įvairiuose tyri-
muose išvados formuojamos gana atsargiai ir abstrakčiai, visgi tam tikrų bendrų nuomonių galima 
rasti ir jomis pasiremti atsakant į klausimą, kurios ADRP priemon÷s konkrečiomis ekonomin÷mis 
sąlygomis yra tinkamesn÷s. ADRP priemonių galimyb÷s ir s÷km÷ priklauso nuo čia pamin÷tų ir kitų 
politikos sričių. Lietuvoje taikomos ADRP priemon÷s yra nustatytos Užimtumo r÷mimo įstatymo 
22 straipsnyje. 

Lentel÷ 8. Aktyvios darbo rinkos politikos priemon÷s 

Priemonių grup÷s Priemon÷s LDB įgyvendinamos ESF 
finansuojamos priemon÷s 

                                                           
66„Swedbank“ Asmeninių finansų instituto užsakymu bendrov÷s „Spinter tyrimai“ atliktas tyrimas. 

Situaciją darbo rinkoje ADRP 
priemon÷mis galima koreguoti, bet 

neįmanoma pakeisti iš esm÷s 
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Priemonių grup÷s Priemon÷s LDB įgyvendinamos ESF 
finansuojamos priemon÷s 

Bedarbių ir įsp÷tų apie atleidimą iš 
darbo darbingo amžiaus darbuotojų 
profesinis mokymas 

Bedarbių ir įsp÷tų apie atleidimą iš dar-
bo darbingo amžiaus darbuotojų profe-
sinis mokymas 

� 

Įdarbinimas subsidijuojant � 

Darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas � 

Darbo rotacija � 

Remiamasis įdarbinimas 

Viešieji darbai � 

Darbo vietų steigimo subsidijavimas  

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų 
įgyvendinimas 

 

Parama darbo vietoms steigti 

Savarankiško užimtumo r÷mimas  

Bedarbių teritorinio judrumo r÷mi-
mas 

Bedarbių teritorinio judrumo r÷mimas 
� 

Šaltinis: sudaryta vertintojų, remiantis Užimtumo r÷mimo įstatymu ir ŽIPVP priemon÷s Ieškančių asmenų integracija į 
darbo rinką informacija. 

Lietuvai prad÷jus gauti ES struktūrinių fondų paramą, ESF l÷šos tapo pagrindiniu ADRP 
priemonių finansavimo šaltiniu. Naudojamos ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija 
į darbo rinką l÷šos. 2007–2013m. paramos laikotarpiu ADRP priemon÷ms finansuoti iš ESF skirti 
420 628 678 litai. Įskaitant bendrojo finansavimo l÷šas, bendra priemon÷s finansavimo suma sudaro 
526 105 142 litus.  

ESF l÷šos naudojamos visoms ADRP priemon÷ms, kurias galima finansuoti pagal ESF l÷šų 
tinkamumo reikalavimus. Užimtumo r÷mimo įstatyme išskirta priemonių grup÷ Parama darbo vie-
toms steigti susijusi su infrastruktūros investicijomis, tod÷l n÷ra tinkama finansuoti ESF l÷šomis.  

Lentel÷ 9. Pagal ŽIPVP priemonę Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką įgyvendi-
namos aktyvios darbo rinkos politikos priemon÷s 

Projekto Nr. Pavadinimas Pradžia Pabaiga Taikomos ADRP priemon÷s 

Profesinis mokymas VP1-1.2-SADM-01-V-
01-001 

Bedarbių užimtumo 
didinimas 

2008.06.02 2011.05.31 

Darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas 

VP1-1.2-SADM-01-V-
02-001 

Parama socialin÷ms 
įmon÷ms 

2008.11.10 2009.11.09 Parama socialin÷ms įmon÷ms 

Profesinis mokymas 

Įdarbinimas subsidijuojant 

Darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas 

VP1-1.2-SADM-01-V-
03-001 

Įsidarbinimo gali-
mybių didinimas 

2008.12.01 2010.06.30 

Darbo rotacija 

VP1-1.2-SADM-01-V-
04-001 

Laikino užimtumo 
r÷mimas 

2009.01.01 2009.12.31 Viešieji darbai 
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Projekto Nr. Pavadinimas Pradžia Pabaiga Taikomos ADRP priemon÷s 

VP1-1.2-SADM-01-V-
05-001 

Laikinieji darbai 2009.10.15 2012.10.14 Viešieji darbai 

VP1-1.2-SADM-01-V-
06-001 

Neįgaliųjų užimtu-
mo r÷mimas 

2010.01.01 2011.01.31 Parama socialin÷ms įmon÷ms 

Profesinis mokymas 

Įdarbinimas subsidijuojant 

Darbo rotacija 

VP1-1.2-SADM-01-V-
07-001 

Parama užimtumui 
ir mobilumui 

2010.06.01 2011.12.31 

Bedarbių teritorinis mobilumas 

VP1-1.2-SADM-01-V-
08-001 

Neprarask darbo 
įgūdžių 

2010.06.01 2011.12.31 Viešieji darbai 

Darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas VP1-1.2-SADM-01-V-
08-002 

Būk aktyvus darbo 
rinkoje 

2010.07.15 2012.01.31 

Įdarbinimas subsidijuojant 

Šaltinis: sudaryta vertintojų, remiantis Lietuvos darbo biržos ir ŽIPVP priemon÷s Ieškančių asmenų integracija į darbo 
rinką informacija. 

Iki 2010 m. lapkričio 1 dienos pagal ŽIPVP priemonę Ieškančių darbo asmenų integracija į 
darbo rinką įgyvendinti 3 projektai. Atliekamo vertinimo metu yra įgyvendinami 6 projektai. 

ESF finansavimo svarbą ir l÷šų poreikį ADRP priemon÷ms iliustruoja faktas, kad visos 
ŽIPVP priemonei Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką 2007–2013m. paramos laiko-
tarpiui skirtos l÷šos jau yra paskirstytos. Kartu tai kelia klausimą, kaip toliau bus finansuojamas 
ADRP priemonių įgyvendinimas, nes prad÷ti projektai baigiasi 2012 m., o ESF l÷šos kol kas yra 
pagrindinis ADRP priemonių finansavimo šaltinis. Susitikimų su SADM ir LDB atstovais metu 
konkretūs finansavimo planai 2013-2015 m. nebuvo apibr÷žti.  

Apibendrinimas 

 

5.2 Priemonės Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką 
intervencijos logika ir taikoma rodiklių sistema 

Priemon÷s intervencijos logikos analiz÷ atliekama siekiant nustatyti, kiek tikslų, uždavinių bei 
juos aprašančių rodiklių hierarchija ir loginiai ryšiai yra nuoseklūs ir tinkami, siekiant pagrindinių 
ŽIPVP tikslų bei matuojant jų pasiekimo laipsnį. Pagal bendrą strateginio planavimo logiką ŽIPVP 
prioritetų tikslai ir juos apibūdinantys strateginiai konteksto rodikliai tur÷tų būti centrin÷ ašis, į ku-
rią orientuojamos visos įgyvendinamos priemon÷s.  

• ADRP priemonių įgyvendinimas ir jų poveikis glaudžiai susijęs su kitomis politi-
kos sritimis: ūkio, švietimo, socialine politika. ADRP priemon÷mis situaciją darbo 
rinkoje galima koreguoti, bet neįmanoma iš esm÷s pakeisti. 2007-2013 m. paramos 
laikotarpiu ADRP priemon÷s įgyvendinamos pagal ŽIPVP priemonę Ieškančių 
darbo asmenų integracija į darbo rinką. Iki 2010 m. lapkričio 1 dienos pagal šią 
ŽIPVP priemonę yra įgyvendinti 3 projektai, įgyvendinami 6 projektai. 
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Programiniuose dokumentuose pateikiama skirtingo lygmens tikslų hierarchija ir ryšys atrodo 
pagrįstai. ŽIPVP 1 prioriteto tikslas – didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti 
kokybiškų darbo vietų kūrimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir vi-
suomen÷s gyvenime. 1 prioriteto 2 uždavinys skirtas skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą 
darbo rinkoje ir tiesiogiai sietinas su prioriteto lygmens tikslo pirmosios dalies įgyvendinimu. Ana-
lizuojamos priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką tikslas – siekti suderinti 
darbo pasiūlą ir paklausą. Šio tikslo formuluot÷ įprastame kontekste gal÷tų kelti papildomus klau-
simus, kokiu mastu numatytos finansuoti ADRP priemon÷s daro aktyvų poveikį darbo paklausai. 
Visgi žinant, kad ši formuluot÷ atitinka vieną iš nacionalin÷s užimtumo r÷mimo sistemos uždavinių, 
įtvirtintų Užimtumo r÷mimo įstatyme, kuris yra pagrindas įgyvendinant priemon÷s Ieškančių darbo 
asmenų integracija į darbo rinką investicijas, priemon÷s tikslą galima aiškinti kaip kuo didesnio 
gyventojų užimtumo siekį, darbo pasiūlą derinant prie paklausos (pvz., profesinis mokymas) arba 
darbo paklausą, skatinant remiamo įdarbinimo priemon÷mis. Priemon÷ tiesiogiai prisideda prie 2 
uždavinio įgyvendinimo.  

Greta to, kaip suplanuoti tikslai, labai svarbus intervencijos logikos elementas yra steb÷senos 
rodiklių sistema, kurios nuoseklumas yra svarbi geresnio suformuluotų tikslų įgyvendinimo prielai-
da. Tinkamas loginis priežastinis ryšys tarp skirtingo lygmens rodiklių gali būti aiškinamas kaip 
nuosekli produkto ir rezultato rodiklių sąsaja priemon÷s ir uždavinio lygiu bei aiškus jų ind÷lis sie-
kiant suplanuotų strateginių konteksto rodiklių reikšmių. Nedarni steb÷senos rodiklių sistema gali 
būti nepakankamos intervencijos logikos indikatorius, nes gali būti, kad skirtinguose programos 
lygmenyse siekiama skirtingų tikslų, nors pagal programos hierarchiją atrodytų, kad visa sistema 
veikia vieningai. Priemon÷s intervencijos logikos schema pateikta Priede Nr. 8. 

Analiz÷s tikslais galima išskirti tokius svarbius intervencijos logikos vertinimo elementus: 
(1) prioriteto lygmens tikslų ir strateginių konteksto rodiklių ryšys su uždavinio ir priemon÷s lyg-
mens rodikliais; (2) uždavinio lygmens rodiklių atspind÷jimas priemonių lygiu; (3) priemon÷s lyg-
mens produkto ir rezultato rodiklių ryšys.  

Prioriteto lygmens tikslai ir jų ryšys su žemesnio lygmens rodikliais 

Kaip buvo aptarta ankstesniuose šios ataskaitos skyriuose, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų 
integracija į darbo rinką remiamos veiklos pagal teorinį užimtumo modelį labiausiai tur÷tų prisid÷ti 
prie šių komponentų stiprinimo: darbo pasiūlos politika, darbo paklausos politika, žmogiškasis ka-
pitalas, darbo našumas, socialin÷ įtrauktis. Atsižvelgiant į programavimo metu buvusią socialinę – 
ekonominę situaciją, bendrai ŽIPVP būdinga orientacija į darbo j÷gos trūkumo mažinimą, išlikusių 
ryškių socialinių problemų sprendimą. Tokią ŽIPVP kryptį rodo ir pagrindiniai siekiami rodikliai, 
užfiksuoti ŽIPVP ir ŽIPVP priede.  

Strateginių konteksto rodiklių, tam tikra prasme detalizuojančių ir konkretizuojančių platų 
ŽIPVP 1 prioriteto tikslą, sąrašas pakankamai ilgas. Atsižvelgiant į tai, kad šiame poskyryje anali-
zuojama priemon÷ įgyvendina tik 1 prioriteto 2 uždavinį, kuris skirtas skatinti gyventojų užimtumą 
ir dalyvavimą darbo rinkoje, manytina, kad ji tur÷tų daugiau prisid÷ti prie šių strateginių konteksto 
rodiklių siekimo: (a) bendras (15-64 m.) gyventojų užimtumo lygis; (b) moterų užimtumo lygis; 
(c) pagyvenusių asmenų (55-64 m.) užimtumo lygis; (d) naujos galimyb÷s suteikimas bedarbiams 
(mokymas, darbo praktika, įdarbinimas) – per 6 nedarbo m÷nesius jauniems (iki 25 metų) bedar-
biams; (e) naujos galimyb÷s suteikimas bedarbiams (mokymas, darbo praktika, įdarbinimas) – per 
12 nedarbo m÷nesių suaugusiems (25-64 metų) bedarbiams; (f) ilgalaikių bedarbių dalyvavusių ak-
tyviose priemon÷se (mokymas, darbo praktika, įdarbinimas), dalis; (g) dirbančių neįgaliųjų dalis. 

Svarbu pasteb÷ti, kad numatyti strateginiai konteksto rodikliai yra kelių tipų: 

• Bendri statistiniai šalies rodikliai, priklausantys nuo įvairių socialinių – ekonominių 
veiksnių (gyventojų užimtumo lygis, dirbančiųjų neįgaliųjų dalis). 
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• Su LDB veikla plačiu požiūriu sietini rodikliai (paslaugų bedarbiams suteikimo 
tempai). 

Bendrų šalies užimtumo ir susijusių rodiklių reikšmei įtaką tur÷s nemaža dalis ŽIPVP (taip 
pat ir kitų veiksmų programų) priemonių, bendra šalies socialin÷ – ekonomin÷ situacija, o analizuo-
jamos ŽIPVP priemon÷s projektų poveikis šių rodiklių reikšmei taip pat svarbus. Tai ypač svarbu 
žinant, kad d÷l ŽIPVP įgyvendinimo metu susiklosčiusios valstyb÷s ekonomin÷s situacijos ši prie-
mon÷ yra pagrindinis ADRP priemonių finansavimo šaltinis, o šių priemonių poreikis d÷l bedarbys-
t÷s did÷jimo augo itin sparčiai.  

Analizuojamos ŽIPVP priemon÷s projektų (išskyrus skirtų socialin÷ms įmon÷ms) metu finan-
suojamos ADRP priemon÷s, numatytos Užimtumo r÷mimo įstatyme. Dalis Užimtumo r÷mimo įsta-
tyme numatytų ADRP priemonių skirtos tik šiame įstatyme išskirtoms darbo rinkoje papildomai 
remiamų asmenų grup÷ms Pagal šį įstatymą papildomai remiamos įvairios didesnius sunkumus dar-
bo rinkoje patiriančios visuomen÷s grup÷s, iš kurių dalis bent dalinai sutampa su ŽIPVP strateginių 
konteksto rodiklių tikslin÷mis grup÷mis. Šių grupių palyginimas pateikiamas žemiau esančioje len-
tel÷je.  

Lentel÷ 10. Tikslinių grupių apimtis pagal ŽIPVP ir Užimtumo r÷mimo įstatymą 

Tikslin ÷ grup÷ 
pagal ŽIPVP 
konteksto rodikl į 

Artimiausias tikslin ÷s grup÷s 
atitikmuo pagal Užimtumo r÷-
mimo įstatymą 

Komentaras 

Moterys N÷ščios moterys, vaiko motina 
(įmot÷) <...>, faktiškai auginantys 
vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neį-
galų vaiką (įvaikį) iki 18 metų ir 
asmenys, prižiūrintys sergančius 
ar neįgaliuosius šeimos narius 

ŽIPVP išskirta tikslin÷ grup÷ platesn÷. Pagal Už-
imtumo r÷mimo įstatymą papildomai remiama 
dalis ŽIPVP tikslin÷s grup÷s.  

Pagyvenę asmenys 
(55-64 m.) 

 

Vyresni kaip 50 metų darbingo 
amžiaus darbingi asmenys 

Numatyta skirtinga amžiaus riba. Dalis priemo-
n÷s investicijos išskirtine tvarka skiriamos pla-
tesnei tikslinei grupei, lyginant su konteksto ro-
dikliu. 

Jauni (iki 25 metų) 
bedarbiai 

Darbingi asmenys iki 29 metų Numatyta skirtinga amžiaus riba. Dalis priemo-
n÷s investicijos išskirtine tvarka skiriamos pla-
tesnei tikslinei grupei, lyginant su konteksto ro-
dikliu. 

Suaugę (25-64 
metų) bedarbiai 

- Kadangi skiriasi jaunų bedarbių sąvoka, manyti-
na, kad atitinkamai skirsis ir suaugusių bedarbių 
amžiaus intervalas. Dalis šios grup÷s (25-29 m. ir 
vyresni nei 50 m. amžiaus) gali pretenduoti į di-
desnę ADRP priemonių įvairovę. 

Ilgalaikiai bedar-
biai 

Ilgalaikiai bedarbiai - 

Šaltinis: sudaryta vertintojų, remiantis ŽIPVP ir Užimtumo r÷mimo įstatymu. 

Galima pasteb÷ti tam tikrą išskirtų visuomen÷s grupių dalinį nesutapimą. D÷l to priemon÷s 
Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką l÷šos greičiausiai tur÷s mažesnį fokusuotą povei-
kį kai kuriems strateginiams konteksto rodikliams, negu jis gal÷tų būti tuo atveju, jeigu užimtumo 
didinimo kontekste pasirinktų svarbesnių tikslinių grupių apr÷ptis būtų identiškai apibr÷žta konteks-
to rodikliuose ir konkrečios priemon÷s įgyvendinimą reglamentuojančiuose dokumentuose.  
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Kadangi Užimtumo įstatyme išskirtos tikslin÷s grup÷s yra platesn÷s (asmenų, priskiriamų jau-
nimui ir pagyvenusiems žmon÷ms, amžiaus ribų atžvilgiu), ŽIPVP investicijų prioritetas skiriamas 
ne tiksliai toms tikslin÷ms grup÷ms, kurios buvo nurodytos ŽIPVP konteksto rodikliuose. Kitaip 
tariant, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką įgyvendinimas laikantis Užim-
tumo r÷mimo įstatymo reikalavimų reiškia didesnį finansavimą būtent įstatyme numatytoms papil-
domai remiamoms grup÷ms, bet ne grup÷ms, tiksliai nurodytoms konteksto rodikliuose. Tokiu būdu 
turbūt sumažinamas ŽIPVP investicijų poveikis ŽIPVP strateginiams konteksto rodikliams. Žino-
ma, tai pastebimai nekeičia poveikio bendram užimtumo rodikliui (šiuo atveju nesvarstoma bendro 
užimtumo rodiklio pasiekimo tikimyb÷ investuojant į vienas ar kitas tikslines grupes). Taip pat, at-
sižvelgiant į esamą socialinę – ekonominę situaciją (lyginant su buvusia programavimo metu) ir į 
smarkiai išaugusią bedarbystę, akivaizdu, kad planuotas poreikis į darbo rinką pritraukti kuo dau-
giau sunkiausiai į darbo rinką integruojamų tikslinių grupių atstovų (tai aiškiai atspindi pasirinkti 
strateginiai konteksto rodikliai) esamoje situacijoje tarsi atsitrauk÷ į antrą planą, iškilus poreikiui 
spręsti aštrias iki tol aktyvių grupių nedarbo problemas. Platesn÷ prioritetinių tikslinių grupių apr÷p-
tis šiandienos problemų kontekste vertintina kaip palanki aplinkyb÷. Kita vertus, tai nekeičia fakto, 
kad ŽIPVP intervencijos logika užimtumo rodiklio tikslinių grupių kontekste n÷ra išlaikyta. 

Be to, kad ŽIPVP 1 prioriteto strateginiais konteksto rodikliais siekiama išmatuoti intervenci-
jų poveikį šalies gyventojų ir atskirų jų grupių užimtumo lygiui, taip pat yra išskiriami konteksto 
rodikliai, tiesiogiai sietini su LDB veikla bei ADRP priemonių finansavimo apimtimi. Keli rodikliai 
skirti paslaugų suteikimo laiko matavimui, būtent, nustatomi terminai, per kuriuos kuo didesnei da-
liai bedarbių suteikiama paslauga – mokymas, praktika arba įdarbinimas67. Tačiau uždavinio ir 
priemon÷s lygiu analogiški ar panašūs rodikliai, kurie leistų nustatyti priemon÷s Ieškančių darbo 
asmenų integracija į darbo rinką prisid÷jimą prie min÷tųjų konteksto rodiklių reikšmių, faktiškai 
nematuojami. Tiksliau, uždavinio ir priemon÷s lygiu stebimi panašios prigimties rodikliai, tačiau, 
lyginant su strateginiais konteksto rodikliais, jie labiau apibendrinti tikslinių grupių atžvilgiu, o jų 
reikalavimai investicijų poveikio ir laiko atžvilgiu griežtesni68. Analizuojami strateginiai konteksto 
rodikliai, matuojantys LDB veiklą, taip pat tur÷tų būti siejami su vertinimo ataskaitoje plačiau nea-
nalizuojama priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką remiama veikla, pagal 
kurią finansuojami valstyb÷s užimtumo politiką įgyvendinančių institucijų atliekami tyrimai, dar-
buotojų geb÷jimų stiprinimas. Tačiau reikia pasteb÷ti, kad gerokai padid÷jęs bedarbių skaičius, ma-
tyt, taps pagrindine priežastimi, d÷l kurios suplanuotų rodiklių reikšmių pasiekimas tampa sunkiai 
tik÷tinas.  

Strateginiam konteksto rodikliui „Dirbančių neįgaliųjų dalis“ didesnį poveikį tur÷tų daryti ki-
tos 2 uždavinio priemon÷s, tiesiogiai skirtos neįgaliųjų tikslinei grupei. Tačiau pagal priemonę Ieš-
kančių darbo asmenų integracija į darbo rinką taip pat numatyta remiama veikla ir įgyvendinami 
projektai, skirti socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių bei jų darbuotojų pad÷ties gerini-
mui, remiant neįgaliųjų įdarbinimą. Tiesa, uždavinio lygmenyje neįgaliųjų įdarbinimo rodikliai ir 
socialinių įmonių veikla nestebimi, o priemon÷s lygmenyje jie fiksuojami nacionaliniais (ne veiks-
mų programos) rodikliais, nors, kaip jau min÷ta, jie svarbūs strateginio konteksto rodiklio pasieki-
mui.  

Analizuojant visą strateginių konteksto rodiklių, sietinų su priemone Ieškančių darbo asmenų 
integracija į darbo rinką, kompleksą, galima konstatuoti, kad šie rodikliai buvo suplanuoti ekono-
minio augimo laikotarpiu, kai nedarbo lygis buvo žemas ir įsidarbinti gal÷jo beveik visi motyvuoti 
ir kokią nors kvalifikaciją turintys asmenys, o pagrindin÷s problemos buvo siejamos su sunkesn÷je 
pad÷tyje esančių visuomen÷s grupių, ilgalaikių bedarbių aktyvinimu. Tačiau ŽIPVP įgyvendinimo 

                                                           
67 „Naujos galimyb÷s suteikimas bedarbiams (mokymas, darbo praktika, įdarbinimas) – per 6 nedarbo m÷nesius 

jauniems (iki 25 metų) bedarbiams“ ir „Naujos galimyb÷s suteikimas bedarbiams (mokymas, darbo praktika, 
įdarbinimas) – per 12 nedarbo m÷nesių suaugusiems (25-64 metų) bedarbiams“. 

68 Pavyzdžiui, uždavinio įgyvendinimo lygis matuojamas pagal tai, kiek bedarbių (neskaidant į grupes) įsidarbino 
(ne dalyvavo mokymuose ar darbo praktikoje), visoms bedarbių grup÷ms taikant vienodą 6 m÷n. terminą.  
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metu iš esm÷s pasikeitus socialinei – ekonominei situacijai ir nedarbo problemai palietus daugelį 
asmenų, kurių pagal naudojamus apibr÷žimus negalima priskirti nei vienai darbo rinkoje papildomai 
remiamai grupei, dalis suplanuotų strateginių konteksto rodiklių atrodo ne tik labai optimistiškai, 
bet ir pernelyg sukoncentruoti į atskirų tikslinių grupių užimtumo rodiklius. Taip pat strateginių 
konteksto rodiklių įvairov÷ (tikslinių grupių ir numatytų pasiekimų atžvilgiu) yra didel÷, tod÷l itin 
apsunkina jų pasiekimą dabartin÷je situacijoje, kai taikomos ADRP priemon÷s reikalingos asme-
nims, kurių bedarbyst÷s klausimas ŽIPVP rengimo metu nebuvo toks aktualus.  

Uždavinio ir priemonės lygmens rodiklių ryšys 

Uždavinio lygmens rodikliai atspindi pagrindinius priemon÷s tikslus – bedarbių įdarbinimą, 
tačiau yra nepakankamai specifiški atskirų bedarbių grupių atžvilgiu. Uždavinio lygmens rodiklių 
analiz÷ intervencijos logikos požiūriu rodo, kad uždavinio lygiu matuojama siauresn÷ rodiklių ap-
imtis negu priemonių ir prioriteto lygio, kadangi neįtraukiami neįgaliųjų įdarbinimo rodikliai. Be to, 
ADRP priemon÷se dalyvaujantys bedarbiai ir asmenys, kuriems gresia nedarbas, uždavinio lygiu 
apskaitomi kiek kitokiais rodikliais (tikslin÷s grup÷s apimties aspektu) negu priemon÷s lygiu.  

Produktų ir rezultatų rodiklių ryšys 

Priemon÷s įgyvendinimo steb÷senos rodikliai iš esm÷s yra tinkami matuoti priemon÷s įgy-
vendinimo produktus ir rezultatus. Vienintelis aiškiau matomas trūkumas – faktiškai nematuojami 
produktų „Apmokyti socialinių įmonių darbuotojai“ ir „Paremti neįgaliųjų socialinių įmonių dar-
buotojai“69 padariniai, nes pasirinkti rezultato rodikliai („S÷kmingai baigę mokymą socialinių įmo-
nių darbuotojai“ ir „Paremtos neįgaliųjų įmon÷s“70) neparodo kokybiškai naujo pasiekimo, kuris 
įvyko d÷l sukurto produkto. Taip pat reik÷tų sutikslinti produkto ir rezultato rodiklių formuluotes ir 
skaičiavimo metodikas, nes kai kuriais atvejais produkto lygiu matuojami bedarbiai ir asmenys, ku-
riems gresia nedarbas, o rezultato lygiu tik bedarbiai. 

Apibendrinimas 

 

                                                           
69 Pagal rodiklių skaičiavimo metodiką skaičiuojami neįgalieji, neįgaliųjų socialin÷se įmon÷se gavę įdarbinimo 

subsidiją per priemon÷s įgyvendinimo laikotarpį. 
70 Pagal rodiklių skaičiavimo metodiką skaičiuojamos neįgaliųjų socialin÷s įmon÷s, gavusios subsidiją 

įdarbinimui. 

• ŽIPVP 1 prioriteto konteksto rodikliai ir priemon÷ Ieškančių darbo asmenų integ-
racija į darbo rinką sukoncentruoti į darbo rinkoje papildomai remiamas grupes. 
Ženkliai pasikeitus socialinei – ekonominei situacijai, nedarbo problemos tapo 
itin aktualios ir kitoms visuomen÷s grup÷ms, tačiau jas priemon÷s investicijos pa-
siekia mažesne apimtimi.  

• Vidin÷ prioriteto, uždavinio ir priemon÷s logika išlaikyta. Visgi ją mažina nevie-
nodas tikslinių grupių apibr÷žimas skirtinguose ŽIPVP lygmenyse ir užimtumo 
priemones reguliuojančiuose nacionaliniuose teis÷s aktuose, pagal kuriuos veiklą 
vykdo LDB.  
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5.3 Priemonės Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką 
tinkamumo ir naudingumo vertinimas 

5.3.1 ADRP priemonių portfelio tinkamumas ir naudingumas 

ADRP priemonių finansavimo apimtys Lietuvoje ir kitose ES šalyse 

Remiantis EUROSTAT naujausiais duomenimis apie ADRP priemonių finansavimą 2008 m., 
ES-27 mastu ADRP priemonių finansavimui skiriama 0,455 proc. BVP. ES-15 vidurkis panašus – 
0,472 proc. BVP. Centrin÷se ir Rytų Europos šalys ADRP priemonių finansavimui skiria mažesnę 

BVP dalį nei Vakarų Europos ir Skandinavijos šalys. Di-
džiausią BVP dalį Centrin÷je ir Rytų Europoje skiria 
Lenkija – 0,469 proc. BVP ir Bulgarija – 0,262 proc. 
BVP. Lietuvoje ADRP priemon÷ms 2008 m. buvo skirta 
0,140 proc. BVP. Lietuvoje ADRP priemon÷s finansuo-
jamos panašiai kaip ir kitose Centrin÷s ir Rytų Europos 
šalyse, tačiau gerokai mažiau nei Vakarų Europos ir 
Skandinavijos šalyse (skaičiuojant kaip BVP dalį). Re-

miantis EUROSTAT duomenimis, Lietuvoje ADRP priemonių finansavimui skiriama 3 kartus ma-
žesn÷ BVP dalis nei vidutiniškai ES. 

Paveikslas 16. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių finansavimas (BVP proc.)  

 

Šaltinis: EUROSTAT. 

Tokios finansavimo apimtys gal÷tų būti pakankamos tuo atveju, jei šalia ADRP priemonių bū-
tų išpl÷totos kitos bedarbiams teikiamos paslaugos. Paslaugos (konsultavimas ir tarpininkavimas) 
išskiriamos į atskirą kategoriją ir nepriklauso ADRP priemonių kategorijai. Tačiau ir bedarbių kon-

Lietuvoje aktyvios darbo rinkos 
politikos priemon÷s finansuojamos 
panašiai kaip ir kitose Centrin÷s ir 
Rytų Europos šalyse, tačiau gerokai 

mažiau nei Vakarų Europos ir 
Skandinavijos šalyse 



ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių kokyb÷s ir efektyvumo vertinimas 
Galutin÷ vertinimo ataskaita 

 

78 

sultavimo bei tarpininkavimo paslaugos Lietuvoje finansuojamos nepakankamai. Finansavimas Lie-
tuvoje yra daugiau nei 2 kartus mažesnis nei ES-15 ar ES-27 vidurkis. Detalesn÷ informacija apie 
darbo rinkos politikoje taikomas proporcijas tarp ADRP priemonių ir konsultavimo bei tarpininka-
vimo paslaugų pateikiama kitame poskyryje.  

Priemonėse dalyvaujančių asmenų skaičius 

Kitas priemonių kompleksiškumo ir adekvatumo požymis yra tai, kokiu mastu į ADRP prie-
mones įtraukiami tikslin÷s grup÷s dalyviai. Darbas su tiksline grupe pirmuosiuose 2007–2013m. 
ŽIPVP l÷šomis finansuojamuose projektuose prasid÷jo nuo 2009 m. (nors projektai prasid÷jo nuo 
2008 m., tačiau vyko paruošiamieji darbai, pvz. viešieji pirkimai). Iki tol bedarbiai gal÷jo dalyvauti 
besibaigiančiuose 2004–2006 m. laikotarpio projektuose. Pagal dabartines sutartis projektų veiklos 
baigiasi 2012 m. Taigi 2007–2013m. paramos laikotarpio parama dubliuoja 2009-2012 m. imtinai. 
Apskaičiuota, kad vidutiniškai per metus šiose priemon÷se dalyvavo/dalyvauja apie 35 tūkst. tiksli-
n÷s grup÷s dalyvių. Atmetę ADRP priemon÷se dalyvaujančius dirbančius asmenis (asmenys, dir-
bantys įmon÷se, patiriančiose ekonominius sunkumus, bei dirbantys asmenys, įsp÷ti apie atleidimą), 
gauname, kad vidutiniškai per metus ADRP priemon÷se dalyvauja apie 30 tūkst. registruotų darbo 
biržoje bedarbių.  

Vidutinis registruotų bedarbių skaičius 2009-2010 m. sudar÷ 258 tūkst. per metus, o tai reiš-
kia, kad maždaug 11,5 proc. arba kas 9 registruotas bedarbis dalyvavo ADRP priemon÷se, finansuo-
tose ESF ir įgyvendintose LDB.  

Šalys taiko labai skirtingas bedarbių įtraukimo į aktyvias darbo rinkos politikos priemones 
strategijas, ir tai lemia įtraukimo apimtis. Atliekant tarptautinį palyginimą, remiamasi EUROSTAT 
duomenimis (naujausi yra 2008 m duomenys). Nors 2007-2008 ir 2009-2010 laikotarpius sunku 
palyginti, nes labai pasikeit÷ bedarbių skaičius, vis d÷lto žemiau pateikiamas grafikas iliustruoja, 
kad vienos geriausios alternatyvos, kokia apimtimi turi būti taikomos ADRP priemon÷s, n÷ra. Šalys 
pasirenka gana skirtingas strategijas. Pavyzdžiui, Jungtin÷je Karalyst÷je į ADRP priemones įtrau-
kiama maždaug 10 proc. registruotų bedarbių, tuo tarpu Švedijoje į šias priemones įtraukiama dau-
guma bedarbių.  

Paveikslas 17. Registruotų bedarbių įtraukimas į ADRP priemones, procentais (vidutiniškai 
2007-2008 m.)  

 

Šaltinis: EUROSTAT ir autorių skaičiavimai. 

Tai, kad kai kurios šalys tik mažumą bedarbių įtraukia į ADRP priemones, galima aiškinti 
dvejopai. Tai lemia tiek šalies finansinis paj÷gumas finansuoti tokias priemones, tiek ir darbo rinkos 
politikos strategija. Pavyzdžiui, mažas bedarbių įtraukimas į ADRP priemones Jungtin÷je Karalys-
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t÷je nereiškia, kad šioje šalyje mažesnis d÷mesys skiriamas darbo rinkos politikai: investicijos į be-
darbius sukoncentruojamos į konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas, kurios n÷ra priskiriamos 
ADRP priemon÷mis. Jungtin÷je Karalyst÷je paslaugų ir tarpininkavimo biudžetas yra 5 kartus di-
desnis nei skiriamas ADRP priemon÷ms. Priešinga situacija yra Švedijoje ir Prancūzijoje – čia san-
tykinai daugiau l÷šų tenka ADRP priemon÷ms nei konsultavimo ir tarpininkavimo veikloms.  

EUROSTAT duomenimis, Lietuva 2007-2008 m. laikotarpiu į ADRP priemones per metus 
įtrauk÷ vidutiniškai 24,7 proc. registruotų bedarbių. Nors nuo 2009 m. absoliutus į ADRP priemo-
nes įtraukiamų bedarbių skaičius išaugo, tačiau d÷l patrigub÷jusio bendro bedarbių skaičiaus ši dalis 
sumaž÷jo iki 11,5 proc. Atkreiptinas d÷mesys, kad, LDB duomenimis, 2008 m. į ADRP priemones 
buvo įtraukta apie 49 proc. registruotų bedarbių. Deja, šie duomenys d÷l metodologinių duomenų 
skaičiavimo skirtumų negali būti korektiškai palyginti su EUROSTAT duomenimis, kurie naudo-
jami tarptautinei analizei.  

Paveikslas 18. Finansavimo pasiskirstymas tarp ADRP priemonių ir konsultavimo bei tarpi-
ninkavimo paslaugų (2008 m.)  

 

Šaltinis: EUROSTAT ir autorių skaičiavimai. 

Darytina išvada, kad Lietuvoje į ADRP priemones įtraukiama nepakankamai bedarbių. Tokias 
apimtis būtų galima laikyti pakankamomis tik tuo atveju, jei ADRP priemonių stygius būtų kom-
pensuojamas plačiai išpl÷totomis konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugomis (UK, CZ ir EE mo-
deliai). Tačiau, remiantis EUROSTAT duomenimis, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugų ap-
imtys Lietuvoje atitinka ES vidurkius ir skiriamo finansavimo apimtimis n÷ra labiau išpl÷totos. 
Konsultavimo ir tarpininkavimo poreikis priklauso nuo kintančios situacijos darbo rinkoje, tod÷l 
svarbu tur÷ti ne tik gerai išpl÷totas, bet ir lanksčias konsultavimo bei tarpininkavimo paslaugų tei-
kimo formas.  

Taikomų ADRP priemonių įvairovė 

Pagal ŽIPVP priemonę Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką tiesiogin÷s71 inves-
ticijos į ADRP priemones sudaro 500 523 tūkst. litų. Didžiausia l÷šų dalis – beveik 40 proc. tenka 
profesiniam mokymui. Viešųjų darbų ir įdarbinimo subsidijuojant finansavimui tenka panašios da-
lys – maždaug po 20 proc. Dar 10,2 proc. tenka darbo įgūdžių įgijimo r÷mimui, parama socialin÷ms 

                                                           
71 Apskaičiuotos tiesiogin÷s investicijos (neįtraukiamos netiesiogin÷s išlaidos). Pasibaigusių projektų naudojami 

faktiniai duomenys, vykdomų projektų naudojami planiniai duomenys. 
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įmon÷ms72 sudaro 7,3 proc. bendro biudžeto, darbo rotacijai ir bedarbių teritorinio mobilumo prie-
mon÷ms tenka mažiau nei po 1 proc. bendro biudžeto.  

Paveikslas 19. ADRP priemonių finansavimas pagal ŽIPVP priemonę Ieškančių darbo asmenų 
integracija į darbo rinką  

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką projektų in-
formacija. 

D÷l skirtingo l÷šų poreikio vienam asmeniui ADRP priemonių struktūra pagal įtrauktų 
dalyvių skaičių skiriasi nuo finansavimo struktūros. 
Išlieka trys tos pačios pagrindin÷s priemon÷s, tačiau 
profesinis mokymas dalyvių skaičiumi n÷ra toks gausus 
kaip viešųjų darbų priemon÷. Viešųjų darbų, profesinio 
mokymo ir įdarbinimo subsidijuojant priemon÷se 

dalyvavo/dalyvauja 123 tūkst., arba 88,6 proc. visų ESF remiamose ADRP priemon÷se 
dalyvaujančių asmenų. 

Paveikslas 20. ADRP priemon÷se dalyvaujančių asmenų pasiskirstymas pagal ŽIPVP prie-
monę Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką projektų 
informacija. 

                                                           
72 Kaip jau buvo min÷ta, parama socialin÷ms įmon÷ms pagal teisinį reglamentavimą n÷ra priskiriama ADRP 

priemon÷ms, tačiau ši priemon÷ yra įtraukta į analiz÷s objektą. 

Didžiausia l÷šų dalis – beveik 40 
proc. tenka profesiniam mokymui 
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 ES mastu profesinis mokymas ir subsidijų schemos yra pagrindin÷s ADRP priemon÷s. Re-
miantis EUROSTAT 2008 m. situacijos duomenimis, profesinio mokymo finansavimui ES-27 mas-
tu vidutiniškai skiriama 39 proc. biudžeto, 24 proc. ADRP priemonių finansavimo tenka subsidijų 
schemoms, kurios laikinai teikiamos paskatinti bedarbių įdarbinimą ir tikintis, kad šios darbo vietos 
bus išlaikytos pasibaigus subsidijos mok÷jimui. 

Vertinimo metu buvo nagrin÷tos kitose ES šalyse taikomos ADRP priemon÷s. Šiuo atveju 
vertingiausi šaltiniai, kurie pateikia sisteminę informacija palygindami keletą šalių, kaip kad 
ALMP2020Congres medžiaga 73 ar EUROSTAT parengtos statistinių duomenų apžvalgos74. Nors 
visapusišką apibendrinimą padaryti sunku, visgi darytina išvadą, kad Lietuvoje taikomų ADRP 
priemonių įvairov÷ yra pakankama. Lietuvoje naudojamos iš esm÷s pripažintos ir priimtos kitose 
šalyse ADRP priemon÷s. Pagrindinis išliekantis darbo rinkos politikos klausimas, kokioms ADRP 
priemon÷ms tur÷tų būti skiriamas didesnis d÷mesys, kokios proporcijos tarp įgyvendinamų ADRP 
priemonių palankiausios, atsižvelgiant į tikslinių grupių poreikius ir šalies ekonominę situaciją, 
koks tur÷tų būti praktinis ADRP priemonių realizavimas. 

Apibendrinimas 

 

5.3.2 ADRP priemonių tinkamumas ir naudingumas 

Detaliau analizuojamos ADRP priemon÷s, kurių finansavimui skiriamas didžiausias 
d÷mesys: 

• profesinis mokymas; 

• įdarbinimas subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas; 

• viešieji darbai. 

Ankstesniame skyriuje buvo padaryta išvada, kad Lietuvoje naudojamos iš esm÷s pripažintos 
ir kitose šalyse priimtos ADRP priemon÷s. Jų tinkamumas didele dalimi priklauso nuo įgyvendini-
mo s÷kmingumo. Tod÷l tinkamumo vertinime didelis d÷mesys yra skiriamas priemonių įgyvendi-
nimo etapo analizei.  

                                                           
73Pavyzdžiui, Active labour market policies for the EU2020 Strategy: ways to move forward, 

http://www.werk.be/beleid/int-eur/ALMP2020Congres/?SMSESSION=NO 
74 Pavyzdžiui, Labour market policy – expenditure and participants, EUROSTAT, DATA 2008. 

• Lietuvoje taikomų ADRP priemonių įvairov÷ yra pakankama. Taikomos pasauli-
n÷je praktikoje pripažintos ADRP priemon÷s, kurios taikomos ir kitose ES šalyse. 
Tačiau esmin÷s įtakos turi ne tik pats ADRP priemonių parinkimas, bet ir įgy-
vendinimas. Šis aspektas analizuojamas kitame skyriuje.  

• ADRP priemon÷s finansuojamos panašiai kaip ir kitose Centrin÷s ir Rytų Euro-
pos šalyse, tačiau gerokai mažiau nei Vakarų Europos ir Skandinavijos šalyse. 
Finansavimo apimtys ir į ADRP priemones įtraukiamų bedarbių kiekis yra nepa-
kankami. Tokias apimtis būtų galima laikyti pakankamomis tik tuo atveju, jei 
žymiai didesnis d÷mesys būtų skiriamas konsultavimo ir tarpininkavimo paslau-
goms.  
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Profesinis mokymas. Profesinio mokymo kokybės vertinimas 

Profesinio mokymo tinkamumas  

Lietuvoje bedarbių, neturinčių profesinio pasirengimo, dalis 2007 – 2010 m. mažai kito ir su-
dar÷ apie 38 proc. tarp visų registruotų bedarbių. Nors, LDB įregistravus daug aukštųjų ir profesinių 
mokyklų absolventų, pasikeit÷ bendra registruotų bedarbių struktūra pagal išsilavinimą (turinčių 
aukštąjį išsilavinimą bedarbių dalis 2010 m. III ketv. padid÷jo iki 20,2 proc.), tačiau asmenų, netu-
rinčių jokio profesinio pasirengimo, dalis ir toliau išlieka didel÷ (38,1 proc. 2010 m. III ketv.). Di-
deli bedarbių, neturinčių profesinio pasirengimo, kiekiai patvirtina poreikį taikyti aktyvias darbo 
rinkos priemones, kad bedarbiai įgytų žinias ir įgūdžių, reikalingų integruotis darbo rinkoje. Gali-
mos alternatyvios ADRP priemon÷s žinių ir įgūdžių įgijimui, t. y. profesinis mokymas n÷ra vienin-
tel÷ priemon÷. Žinios ir įgūdžiai, reikalingi integruotis darbo rinkoje, gali būti įgyti ir dirbant pagal 
įdarbinimo subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo ar kitas priemones. 

Atlikta kitų ES šalių ADRP priemonių finansavimo analiz÷ parod÷, kad ES-27 ir ES-15 profe-
siniam mokymui vidutiniškai skiriama 39 proc. visų ADRP priemonių biudžeto (2008 m. duome-
nys)75. Lietuvoje profesinio mokymo finansavimo apimtys panašios. 2008 m. profesiniam mokymui 
buvo skirta 30 proc. visų ADRP priemonių biudžeto76. 2007–2013m. paramos laikotarpiu Lietuvoje 
profesiniam mokymui skiriama dalis išaugo iki 40 proc. ESF finansuojamų ADRP priemonių biu-
džeto.  

Jan Boone ir Jan C. van Ours tyrime77, kuriame buvo analizuoti 1985 – 1999 m. 20 OECD ša-
lių duomenys, daroma išvada, kad profesinis mokymas buvo efektyviausia priemon÷ siekiant suma-
žinti nedarbą. Tyrimas ap÷m÷ gana ilgą analiz÷s laikotarpį ir įvairių šalių patirtį, tod÷l šio tyrimo 
išvados labai svarbios darbo rinkos politikos planuotojams ir įgyvendintojams.  

Panašias išvadas pateikia ir Lars Calmfors78. Jis teigia, kad optimalus ADRP priemonių port-
felis tur÷tų būti subalansuotas ir apimti įvairias priemones. Šio tyrimo metu profesinis mokymas 
pasirod÷ esąs naudingesnis nei darbo vietų kūrimo schemos. Tačiau atkreipiamas d÷mesys, kad pro-
fesinis mokymas labiau tinka „normaliomis“ ekonomikos sąlygomis nei esant aukštam nedarbo ly-
giui.  

Nuomonei, kad ilguoju laikotarpiu ir normaliomis ekonomikos sąlygomis profesinis mokymas 
yra tinkamiausia ir efektyviausia priemon÷, pritaria didel÷ dalis tyr÷jų. Tačiau taip pat atkreipiamas 
d÷mesys (pvz. Lars Calmfors79), kad n÷ra užtikrintumo d÷l profesinio mokymo tinkamumo ir nau-
dingumo aukšto nedarbo sąlygomis.  

Vertinimo metu atlikta ADRP priemonių efektyvumo analiz÷ Lietuvoje parod÷, kad šiuo lai-
kotarpiui, kai nedarbo lygis siekia rekordines aukštumas, 
profesinis mokymas n÷ra pati efektyviausia priemon÷ (są-
naudų ir naudos požiūriu). Efektyvesn÷s pasirod÷ remiamo 
įdarbinimo priemon÷s. Apibendrinant galima pažym÷ti, 
jog profesinis mokymas ilguoju laikotarpiu tyr÷jų yra lai-
komas tinkamiausia ADRP priemone. Tačiau profesinio 
mokymo svoris ADRP priemonių portfelyje tur÷tų būti 

mažesnis aukšto nedarbo sąlygomis ir didesnis vidutinio ir žemo nedarbo sąlygomis. 

                                                           
75 Ten pat. 
76 Ten pat. 
77 Jan Boone ir Jan C. van Ours, Effective Active Labour Market Policies, 2004. 
78 Lars Calmfors, Active Labour Market Policy and Unemployment – A Framework for the Analysis of Crucial 

Design Features, 1994. 
79 Ten pat. 

Tuomet kai nedarbo lygis siekia 
rekordines aukštumas, profesinis 
mokymas n÷ra pati efektyviausia 

priemon÷ 
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Profesinio mokymo kokybė ir jos tobulinimo galimybės 

Lietuvoje bedarbių ir įsp÷tų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinį 
mokymą reglamentuoja Užimtumo r÷mimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo 
įstatymas. Mokymo tikslas – suteikti bedarbiui arba įsp÷tam apie atleidimą asmeniui kvalifikaciją 
arba (ir) įgyti kompetencijų, jei tai reikalinga įsidarbinti. Profesinis mokymas vykdomas pagal for-
maliojo ir neformaliojo mokymo programas. 

Profesinio mokymo kokyb÷ šiame vertinime suprantama kaip šios viešosios paslaugos atiti-
kimas rinkos poreikiams. Vertinimo metu analizuojama grup÷ profesinio mokymo atitikimo rinkos 
poreikiams dedamųjų: 

• motyvacija mokytis; 

• profesinio mokymo programos parinkimas; 

• mokytojai; 

• socialinių ir psichologinių nuostatų keitimas profesinio mokymo metu; 

• bendra profesinio mokymo kokyb÷, teorinis ir praktinis mokymas; 

• profesinio mokymo poveikis įsidarbinimui. 

Vertinant profesinio mokymo kokybę remiamasi: 

• Vertinimo metu atliktomis apklausomis (taikant atsitiktinę atranką buvo apklausta 230 
asmenų, dalyvavusių profesiniame mokyme, ir 50 darbdavių, įdarbinusių asmenis bai-
gusius profesinio mokymo programas). 

• Atliktais interviu (su Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo biržos, 
Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovais, kiti nurodyti interviu sąraše). 

• Giluminiais interviu su profesinio mokymo dalyviais. 

• Antriniais šaltiniais (kitų tyrimų informacija). 

Motyvacija mokytis. Apklausos duomenimis, apie 17 proc. į profesinio mokymo programą 
nusiųstų asmenų buvo mažai motyvuoti mokytis. Vertinimo metu atliktų interviu duomenimis, ne-
motyvuotų bedarbių, kurie neieško darbo, tačiau yra registruoti LDB, dalis, gali būti apie 50 proc. 
Taigi atrankos į profesinį mokymą didžioji dalis nemotyvuotų bedarbių ,,nepraeina“, tačiau net ir 
17 proc. nemotyvuotų bedarbių profesiniame mokyme dalis yra per didel÷.  

Tarp pagrindinių aplinkybių, mažinančių bedarbių motyvaciją, galima pažym÷ti nelegalų dar-
bą, iš pašalpų ir artimųjų gaunamas pajamas, socialines ir psichologines priežastis.  

Darbo ir socialinių tyrimų institutas atkreipia d÷mesį, kad kliento motyvaciją lemiantys veiks-
niai gali būti koreguojami pasitelkus įvairias psichologin÷s bei socialin÷s pagalbos priemones (pvz., 
psichologo, socialinio darbuotojo, priklausomybių specialisto ir pan. pagalba). Tokiu būdu, nusta-
čius, kad darbo ieškančio asmens motyvacija yra nepakankama, būtina imtis atitinkamų veiksmų 
(pagalbos teikimas) siekiant atitinkamai paruošti darbo biržos klientą dalyvavimui priemon÷je.80 

Asmenims, kurie neturi motyvacijos įsidarbinti, ADRP priemon÷s n÷ra efektyvios. Nors LDB 
konsultavimo paslaugų analiz÷ n÷ra šio vertinimo objektas, tačiau turima informacija leidžia many-
ti, kad psichologin÷s ir socialin÷s pagalbos priemonių taikymą, aptarnaujant bedarbius, būtina stip-
rinti. Galimi įvairūs tokios veiklos organizavimo modeliai, tiek formuojant vidines specialistų gru-
pes LDB, tiek ir įsigyjant šias paslaugas rinkoje.  

                                                           
80 Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimas. Darbo ir socialinių tyrimų institutas, 2007, 

http://www.ldb.lt/Informacija/Apie/Documents/ADRPP%20efektyvumo%20tyrimas.pdf. 
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Profesinio mokymo programos parinkimas. 32 proc. profesinį mokymą baigusių, tačiau ne-
įsidarbinusių asmenų kaip pagrindinę neįsidarbinimo priežastį nurod÷, kad pagal įgytą profesiją 
darbą rasti sunku. Ieškančių darbo asmenų nuomone, tai yra dažniausia neįsidarbinimo priežastis 
(netgi dažniau minima nei „darbo apskritai n÷ra“ ar „netenkino siūlomas atlyginimas“). Negalime 
teigti, kad šie apklausos duomenys visiškai objektyviai atspindi situaciją, tačiau tendencija pakan-
kamai akivaizdi. Profesinio mokymo programos parinkimą konkrečiam bedarbiui galima apibūdinti 
kaip bedarbių profesinio mokymo sistemos silpnybę.  

Paveikslas 21. Pagrindin÷s neįsidarbinimo po profesinio mokymo priežastys 

  

Šaltinis: UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką naudos gav÷jų 
apklausa telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. 

Analizuojant netinkamo profesinio mokymo programos parinkimo konkrečiam bedarbiui ap-
linkybes, galima išskirti bent dvi tai sąlygojančias priežastis. Pirma, LDB galimybes parinkti profe-
sinio mokymo programas riboja viešųjų pirkimų būdu įsigytų profesinio mokymo programų sąrašas. 
Antra, nenaudojama efektyvi ūkio poreikių prognozavimo sistema (remiamasi tik 1 metų poreikių 
prognozavimu). 

Teritorin÷s darbo biržos ir jos klientų aptarnavimo padaliniai suplanuoja įsigyjamų profesinio 
mokymo programų sąrašą. Profesinio mokymo paslaugos numatytam laikotarpiui įsigyjamos vado-
vaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Užimtumo r÷mimo įstatymo 23 straipsnio 3 punk-
tas teigia, kad „Šis profesinis mokymas vykdomas pagal formaliojo mokymo programas, įtrauktas į 
Studijų ir mokymo programų registrą, taikant Vyriausyb÷s tvirtinamą Mokymo l÷šų skaičiavimo 
vienam asmeniui metodiką ir socialin÷s apsaugos ir darbo ministro tvirtinamą Ūkio l÷šų skaičiavi-
mo metodiką, taip pat neformaliojo profesinio mokymo programas.“ Tačiau faktiškai ši sistema ne-
veikia ir bedarbiams suteikiama galimyb÷ mokytis tik iš LDB viešųjų pirkimų būdu įsigytų profesi-
nio mokymo programų sąrašo (dalies programų, įtrauktų į Studijų ir mokymo programų registrą). 
Giluminių interviu su bedarbiais duomenimis, toks baigtinis sąrašas su apibr÷žtu programų skai-
čiumi ir konkrečiomis paslaugų teikimo vietomis apriboja galimybę suteikti bedarbiui paslaugą pa-
gal konkretų poreikį.  

Didesnis bedarbių profesinio mokymo lankstumas butų pasiektas realizavus Užimtumo r÷mi-
mo įstatyme numatytą galimybę organizuoti bedarbių mokymą pagal „vaučerių“ sistemą. Tokiu 
atveju bedarbis, padedant Lietuvos darbo biržos konsultantams, gali rinktis formaliojo profesinio 
mokymo paslaugas iš visų rinkoje veikiančių paslaugų teik÷jų, vykdančių profesinį mokymą pagal 
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programas, įtrauktas į Studijų ir mokymo programų registrą. Galimyb÷s parinkti profesinio moky-
mo programą nesiribotų viešųjų pirkimų metu įsigytų programų sąrašu.  

Pagal „vaučerių“ sistemą numatyta galimyb÷ mokytis ir tiesiogiai pas darbdavį. Darbdavių at-
stovai ypač pozityviai vertina pastarąją aplinkybę, nes tai būtų galimyb÷ apmokyti būsimus darbuo-
tojus dirbti su įmon÷s technologijomis81. Darbdavių atstovai atkreipia d÷mesį, kad esama profesinio 
mokymo infrastruktūra neatitinka realių rinkos poreikių. Profesinio mokymo institucijos turi ribotas 
galimybes įsigyti naujausias technologijas, veiklos modeliai prastai atitinka rinkoje esančius veiklos 
modelius ir kitos aplinkyb÷s. Visus šiuos argumentus galima apibendrinti teiginiu, kad profesinių 
mokyklų siūlomos paslaugos neatitinka realių rinkos poreikių. Galimyb÷ profesinį mokymą vykdyti 
ir darbdaviams padidintų profesinio mokymo lankstumą ir geriau tenkintų rinkos poreikius. 

Viena iš priežasčių, d÷l kurių šiandien neveikia bedarbių profesinio mokymo organizavimo 
pagal vaučerių sistemą, kyla iš Užimtumo r÷mimo įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymo nesuderi-
namumo. Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje, kuriame numatomi atvejai, kai šio įstatymo rei-
kalavimai netaikomi, mokymo paslaugų pirkimas nenurodytas, tod÷l įgyvendinant profesinį moky-
mą galioja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. 

Antroji priežastis, d÷l kurios prastai tenkinami rinkos poreikiai – nenaudojama efektyvi ūkio 
poreikių prognozavimo sistema. Norint, jog profesinis mokymas atitiktų darbo rinkos poreikius, 
pirmiausia reikia tuos poreikius (kiekybinius ir kokybinius) žinoti. Tačiau kol kas Lietuvoje darbo 
rinkos poreikių analizei taikomi tik trumpalaikiai sprendimai, kurie labai ribotai panaudojami for-
muojant darbo rinkos politiką. Vienas iš šiuo metu naudojamų šaltinių, darbo biržai sprendžiant 
apie konkrečių profesijų poreikį darbo rinkoje, yra prognozavimo sistema („Įsidarbinimo galimybių 
barometras“). Tačiau šios prognozavimo sistemos naudingumas planuojant profesinio mokymo po-
reikius yra ribotas, nes remiamasi tik vienerių metų prognoze. Nors daroma pozityvių veiksmų su-
kurti instituciškai koordinuotą ir sistemiškai veikiančią prognozavimo sistemą82, tačiau kol kas apsi-
ribojama profesinio mokymo poreikių prognozavimu tik 1 metams (remiantis „Įsidarbinimo gali-
mybių barometru“).  

Tačiau net ir nesant galimyb÷s, parenkant profesinio mokymo programą, pritaikyti žinias apie 
darbo rinkos poreikius sisteminiame lygmenyje, galima taikyti individualius sprendimus. Individua-
liame lygmenyje darbo rinkos poreikiai gali būti patenkinti analizuojant konkretaus aptarnaujamo 
bedarbio situaciją, jo geb÷jimus, darbo pasiūlymus regione ir kitą darbo biržos specialistams žinomą 
informaciją. Kokybiškai atlikta bedarbio situacijos analiz÷ sudaro prielaidas, kad priimtas sprendi-
mas tenkins rinkos poreikius.  

Remiantis vertintojų skaičiavimais pagal apklausos duomenis, tik÷tina, kad geresnis profesi-
nio mokymo programų parinkimas pagal darbo rinkos poreikius gal÷tų padidinti įsidarbinimą po 
profesinio mokymo maždaug 5 procentiniais punktais. Su panašiomis bedarbių mokymo proble-
momis susidūr÷ ir Vokietija. Vokietijoje nuo 2003 m. buvo prad÷ta reformuoti ADRP priemonių 
taikymo sistema ir profesinis mokymas prad÷tas organizuoti pagal „vaučerių“ sistemą. Ankstesn÷ 
sistema buvo kritikuojama d÷l nelankstumo ir ribotų galimybių bedarbiui pasirinkti profesinio mo-
kymo programą. Vokietijos vaučerių sistemai būdinga: 

 • Asmuo pats pasirenka, kokios srities mokymų nor÷tų. 

 • Darbdavys prisideda prie poreikių nustatymo bei mokymo įstaigos pasirinkimo. 

 • Mokymų pasirinkimas turi atitikti rinkos poreikius. 

                                                           
81 Remiantis interviu su Lietuvos pramonininkų konfederacija. 
82 Pavyzdžiui, Specialistų ir kompetencijų poreikio žem÷lapio studija, LR švietimo ir mokslo ministerija, BGI 

Consulting, 2008, http://www.smm.lt/naujienos/docs/pranesimai/Zemelapio_studija-galutine_ataskaita.pdf. 
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Bedarbis asmuo pats gali pasirinkti mokymų tiek÷ją rinkoje, tačiau rūpybos darbuotojas turi 
patvirtinti jo pasirinkimą, atsižvelgdamas į bedarbio pasirinkimo priežastis. Pasirinkta mokymo 
įstaiga turi atitikti darbo ieškančio asmens bei darbdavio poreikius.83 

Taigi profesinio mokymo programos parinkimo konkrečiam bedarbiui gerinimo galimyb÷s 
susijusios su nauja profesinio mokymo organizavimo sistema – vaučerių sistema bei efektyviu ūkio 
poreikių prognozavimu. 

Bendra profesinio mokymo kokyb÷, teorinis ir praktinis mokymas. Bedarbių ir darbdavių 
nuomon÷s apie profesinį mokymą šiek tiek išsiskyr÷. Bendrai profesinio mokymo kokybę galima 
įvardinti kaip šiek tiek aukštesnę nei vidutinę. 

Paveikslas 22. Profesinio mokymo kokyb÷s vertinimas (bedarbių, dalyvavusių profesiniame 
mokyme, nuomon÷) 

 

Šaltinis: UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką naudos gav÷jų 
apklausa telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. 

Paveikslas 23. Profesinio mokymo kokyb÷s vertinimas (darbdavių, įdarbinusių asmenis po 
profesinio mokymo nuomon÷) 

 

Šaltinis: UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką naudos gav÷jų 
apklausa telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. 

Bendras įvertinimas gana teigiamas. Tačiau abiejose respondentų grup÷se pastebimi ir prasti 
įvertinimai. Skirtingai nei aukštajame moksle, profesiniame mokyme kritinį vaidmenį vaidina prak-
tinis rengimas. Asmenų, baigusių profesinį mokymą, praktinį pasirengimą darbdaviai įvertino 3,5 iš 
5 balų. Viena iš praktinio mokymo kokyb÷s vystymo krypčių – didesnis darbdavių įtraukimas į pro-

                                                           

83Ulf Rinne, Arne Uhlendorff, Zhong Zhao, Vouchers and Caseworkers in Public Training Programs: Evidence 
from the Hartz Reform in Germany, Institute for the Study of Labor, 2008. 
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fesinio mokymo organizavimą. Darbdavių vaidmuo labai svarbus planuojant programas, jų turinį, 
įgyvendinant pameistrystes. Teorin÷ mokymų dalis vertintina šiek tiek geriau, nei praktin÷. 

Be kitų šiame skyriuje įvardintų aplinkybių, mokymo kokybę sąlygoja profesinio mokymo 
paslaugas teikiančių institucijų veiklos kokyb÷. Interviu su LDB atstovais metu, buvo įvardinta, jog 
susiduriama su paslaugų tiek÷jų kompetencijos problemomis. Profesinio mokymo teik÷jas priimti 
asmenis mokytis bei prad÷ti vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas gali tik gavęs Švie-
timo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją. Tačiau esama formaliojo profesinio mokymo licenci-
javimo tvarka neužtikrina pakankamos profesinio mokymo kokyb÷s. Bedarbių profesinio mokymo 
paslaugas teikiančių institucijų finansavimas per menkai susietas su jų veiklos rezultatais. Įsidarbi-
nimo rezultatai po profesinio mokymo ar dalyvių atsiliepimai apie mokymų kokybę tiesiogiai neįta-
koja profesinio mokymo paslaugas teikiančių institucijų užsakymų ir finansavimo. Taip pat atkreip-
tinas d÷mesys į tai, kad reik÷tų svarstyti licencijos panaikinimo klausimą tiems paslaugų tiek÷jams, 
kurie ilgą laiką realiai nevykdo profesinio mokymo paslaugų teikimo. 

Mokytojai.  SD duomenimis, 79,5 proc. profesinių mokyklų pedagoginių darbuotojų turi 
aukštąjį išsilavinimą, 16 proc. aukštesnįjį ir tik 4,5 proc. vidurinį. Tačiau pozityvi išsilavinimo 
struktūra neužtikrina mokytojų darbo kokyb÷s. Pastebimos problemų d÷l mokytojų dalykin÷s kvali-
fikacijos, šiuolaikinių technologinių žinių.  

Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷ savo ataskaitoje pateikia informaciją, kad profesinio 
mokymo įstaigos, atsakydamos į Valstyb÷s kontrol÷s klausimyną, nurod÷, kad n÷ra profesijos mo-
kytojo rengimo sistemos Lietuvoje, neorganizuojami dalykin÷s kvalifikacijos profesijos mokytojų 
k÷limo kursai, trūksta aukštos kvalifikacijos profesinio mokymo mokytojų, išmanančių šiuolaikines 
technologinių, gamybos ir paslaugų teikimo proceso naujoves, tod÷l sud÷tinga patenkinti mokymo 
rinkos reikalavimus. 84 

Praktinio profesinio mokymo išteklių pl÷tros programoje pateikiami panašūs vertinimai. Pro-
fesinio rengimo sistemoje dirbančių pedagogų kvalifikacija ir kompetencijos dažniausiai nepakan-
kamai atitinka šiuolaikinius profesinio rengimo ir švietimo standartus. Neįgiję ar tik iš dalies įgiję 
technologinių kompetencijų, mokytojai negali suteikti naujausių technologijų žinių ir geb÷jimų, 
tod÷l mokymo kokyb÷ dažnai neatitinka darbo rinkos poreikių.85 

Mokymosi procese darbo ieškantiems asmenims svarbios ne tik dalykin÷s žinios, kurias sutei-
kia d÷stytojas, bet ir pats bendravimas su d÷stytoju, požiūris į mokymų dalyvį. Bedarbių apklausos 
metu pateikti geri mokytojų vertinimai atspindi mokytojo autoritetą ir svarbą bedarbiams. Nepaisant 
to, kad mokytojams gali trūkti technologinių ar kitų mokymų turinio kompetencijų, bedarbiams la-
bai svarbus pats bendravimas su mokytoju ir moralinis palaikymas. Geras mokytojų įvertinimas 
atspindi mokymų metu gaunamus teigiamą emocinį ir psichologinį pasitenkinimą ir mokytojo auto-
ritetą. 

Poveikis įsidarbinimui . Vienas iš svarbiausių profesinio mokymo kokyb÷s vertinimo kriteri-
jų – įsidarbinimas po mokymų. Iš vertinimo metu nagrin÷tos atsitiktin÷s imties 38 proc. po profesi-

nio mokymo įsidarbino neremiamuose darbuose. 54 proc. 
iš jų įsidarbino mokymų metu. Tačiau dalis darbo ieškan-
čių asmenų būtų įsidarbinę ir be dalyvavimo profesinio 
mokymo programoje. Maždaug pus÷ respondentų mano, 
kad ir be dalyvavimo profesinio mokymo programoje 
tur÷tų panašias galimybes įsidarbinti. Panaši dalis tiria-

                                                           
84 Išankstinio tyrimo ataskaita Profesinio mokymo kokyb÷s užtikrinimas, LR Valstyb÷s kontrol÷, 2010. 
85 Praktinio profesinio mokymo išteklių pl÷tros programa, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. 

gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2333 (Žin.,2008, Nr.7-259). 

20 proc. profesiniame mokyme 
dalyvavusių asmenų įsidarbina 

būtent d÷l profesinio mokymo metu 
gautos naudos 
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mųjų mano, kad tur÷tų žymiai mažesnes galimybes susirasti darbą, jei nebūtų dalyvavę profesinia-
me mokyme. Apibendrindami galime daryti išvadą, kad 20 proc. profesiniame mokyme dalyvavusių 
asmenų įsidarbina būtent d÷l profesinio mokymo metu gautos naudos.  

Apie 70-80 proc. asmenų, įsidarbinančių po profesinio mokymo, įsidarbina pagal mokymų 
metu įgytą profesiją. Šiuo klausimu sutampa tiek buvusių bedarbių, tiek ir darbdavių nuomon÷. 
Skaičiuojant nuo įsidarbinusių skaičiaus (38 proc.), galima teigti, kad apie 28 proc. bedarbių po pro-
fesinio mokymo įsidarbina pagal įgytą profesiją.  

Socialinių ir psichologinių nuostatų keitimas profesinio mokymo metu. Vienas iš patiki-
mesnių būdų įvertinti bedarbių socialinių ir psichologinių nuostatų pasikeitimą po profesinio mo-
kymo būtų apklausos atlikimas prieš mokymus ir po mokymų. Vertinimo metu tokios galimyb÷s 
n÷ra. Tai reikalauja ilgesn÷s trukm÷s tyrimų.  

Atliktos apklausos metu darbdavių, įdarbinusių asmenis po profesinio mokymo, buvo prašo-
ma išvardinti savybes, kurių labiausiai trūksta įdarbintiems asmenims. Kaip didžiausia problema 
pamin÷ta motyvacijos dirbti stoka. Įdarbintų asmenų motyvaciją dirbti darbdaviai įvertino 2,8 balo 
iš 5. Kaip pagrindinę po mokymų į darbo rinką besiintegruojančių asmenų problemą – motyvacijos 
dirbti stoką – pamin÷jo ir darbdavių asocijuotų struktūrų atstovai.86 

Kita pagrindin÷ problema, minima kiek rečiau – įgūdžių stoka ir praktinis pasirengimas. Kitos 
savyb÷s retai patekdavo tarp didžiausių problemų. Tiek darbdavių, tiek ir buvusių bedarbių nuomo-
ne, po profesinio mokymo įsidarbinę asmenys netur÷jo reikšmingų problemų prisitaikydami prie 
naujo kolektyvo. Tačiau tokios pačios nuomon÷s buvo ir kitų ADRP priemonių dalyviai, tod÷l 
lengvo prisitaikymo prie naujo kolektyvo geb÷jimų negalime priskirti profesiniam mokymui.  

Apibendrinimas 

 

                                                           
86 Remiantis interviu su Lietuvos pramoninkų konfederacija. 

• Mokymai sustiprina žmogiškąjį kapitalą tiek suteikdami žinių ir įgūdžių, tiek ir 
keisdami elgseną bei nuostatas. Nors dalis profesinio mokymo metu suteiktų ži-
nių ir įgūdžių laikui b÷gant praranda vertę, vis d÷lto profesinį mokymą galima 
traktuoti kaip ilgalaikę investiciją. Ekonomikos augimo sąlygomis profesinį mo-
kymą galima laikyti tinkamiausia ADRP priemone.  

• Apskritai profesinio mokymo kokybę galima apibūdinti kaip šiek tiek aukštesnę 
nei vidutinę. Identifikuotos šios problemos, mažinančios profesinio mokymo ko-
kybę: 

o Galutinai neparengta teisin÷ baz÷ profesinį mokymą organizuoti pagal 
įkainių (vaučerių) sistemą. Per÷jimas prie šios sistemos laikytinas esmi-
niu teigiamu pokyčiu profesinio mokymo sistemoje.  

o Tobulintinas profesinio mokymo programų parinkimas pagal situaciją 
darbo rinkoje (skiriama nepakankamai laiko konkretaus bedarbio situaci-
jos analizei, į poreikių formavimą per mažai įtraukiami darbdaviai, po-
reikiai prognozuojami tik 1 metų laikotarpiui).  

o Apie 17 procentų į profesinio mokymo programą nusiųstų asmenų buvo 
mažai motyvuoti mokytis.  
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Įdarbinimas subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 

Remiantis vertinimo metu surinkta informacija apie ADRP priemonių dalyvius, įgyvendi-
nant ŽIPVP priemonę Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką, įdarbinime subsidijuojant 
dalyvavo/dalyvaus daugiau nei 28 tūkst. dalyvių (20,6 proc. nuo visų projektų dalyvių), darbo įgū-
džių įgijimo r÷mime – daugiau nei 11 tūkst. dalyvių (8,1 proc. nuo visų projektų dalyvių). 

Lentel÷ 11. Tikslin÷s grup÷s pagal priemones 

Tikslin ÷ grup÷ Įdarbinimas 
subsidijuojant 

Darbo įgūdžių 
įgijimo r ÷mimas 

Darbingo amžiaus neįgalieji 1950 34 

Pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją - 8176 

Ilgalaikiai bedarbiai 2075 208 

Vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus darbingi asmenys 4401 - 

N÷ščios moterys, vaiko motina (įmot÷) arba t÷vas (įt÷vis), vaiko glo-
b÷jas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 
metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų ir asmenys, prižiūrintys 
sergančius ar neįgaliuosius šeimos narius 

5444 143 

Iki įsiregistravimo teritorin÷je darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau 
metų 

1796 144 

Darbingi asmenys iki 29 metų 2730 2500 

Įvairios grup÷s (nediferencijuota)87 10200 - 

Šaltinis: paraiškų ir sutarčių informacija, projektų ataskaitos, projektų vadovų informacija. 

Įdarbinimo subsidijuojant priemon÷ taikoma darbo rinkoje papildomai remiamiems asme-
nims. Šias grupes apibr÷žia Užimtumo r÷mimo įstatymo 4 straipsnis. Tai apima neįgaliuosius, ilga-
laikiuos bedarbius, vyresnius kaip 50 metų darbingo amžiaus darbingus asmenis, jaunimą (darbin-

                                                           
87 Surinkta steb÷senos informacija neleidžia identifikuoti detalesn÷s struktūros. 

• Dalyvavusieji profesinio mokymo priemon÷je teorinę dalį vertina geriau, nei 
praktinę. Viena iš praktinio mokymo kokyb÷s vystymo krypčių – didesnis darb-
davių įtraukimas į profesinio mokymo organizavimą. Stiprintinas darbdavių 
vaidmuo planuojant programas, jų turinį, įgyvendinant pameistrystes. 

• Vertinimo metu identifikuota galimyb÷ geriau panaudoti profesinio mokymo 
mokytojų potencialą ir remtis mokytojų autoritetu, didinant bedarbių motyvaciją 
mokytis ir dirbti. 

• Bedarbių profesinio mokymo paslaugas teikiančių institucijų finansavimas per 
menkai susietas su jų veiklos rezultatais. Įsidarbinimo rezultatai po profesinio 
mokymo ar dalyvių atsiliepimai apie mokymų kokybę tiesiogiai neveikia profe-
sinio mokymo paslaugas teikiančių institucijų užsakymų ir finansavimo. 

• Profesinio mokymo mokytojų dalykin÷s kompetencijos yra nepakankamos. 
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gus asmenis iki 29 metų) ir kitas grupes, kurioms sunkiau įsidarbinti nei šių požymių neturintiems 
asmenims. 

Pagal šią ADRP priemonę LDB kompensuoja darbdaviui LDB siųsto asmens įdarbinimo iš-
laidas. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis diferencijuojamas pagal įdarbinto asmens priklausymą 
tam tikrai remiamai grupei ir svyruoja nuo 50 iki 75 proc. nuo įdarbinto asmens darbo užmokesčio 
ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų SODROS įmokų. Subsidija negali viršyti dviejų Vyriau-
syb÷s patvirtintų minimalios m÷nesin÷s algos dydžių. Subsidijos trukm÷ taip pat priklauso nuo įdar-
binto asmens priklausymo remiamai grupei ir gali būti mokama iki 12 m÷nesių. Neterminuotai sub-
sidija mokama, kai yra įdarbinami darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems yra nustatytas iki 25 proc. 
darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis bei asmenys, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbin-
gumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis.  

Remiantis pagal ŽIPVP priemonę Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką įgyven-
dinto projekto „Įsidarbinimo galimybių didinimas“, kuriame dalyvavo virš 14 tūkst. asmenų, pa-
vyzdžiu, vidutin÷ darbo užmokesčio subsidijos mok÷jimo trukm÷ buvo 5,6 m÷nesio, o vidutinis 
subsidijos dydis sudar÷ 639 Lt/m÷n.  

Taikant įdarbinimo subsidijuojant schemą, darbdaviams sumaž÷ja darbuotojo įdarbinimo są-
naudos. Taip pat darbdavys turi galimybę mažesn÷mis sąnaudomis išbandyti naują darbuotoją. Tuo 
tarpu bedarbiui tai reali galimyb÷ „užsikabinti“ darbo rinkoje, įgyti darbo patirties, sustiprinti savo 
socialinius įgūdžius. Interviu su LDB atstovais įdarbinimas subsidijuojant buvo pamin÷tas kaip 
darbdaviams patraukliausia priemon÷.  

Darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo priemone siekiama remti darbo įgūdžių įgijimą tiesiogiai darbo 
vietoje. Tod÷l tikslin÷s grup÷s yra tie asmenys, kuriems aktualiausias darbo įgūdžių įgijimas: 

• Pirmą kartą pradedantys darbinę veiklą pagal įgytą kvalifikaciją. 

• Ilgalaikiams bedarbiams ir asmenims, iki įsiregistravimo teritorin÷je darbo biržoje ne-
dirbusiems 2 ir daugiau metų. 

• Asmenims po profesin÷s reabilitacijos. 

• Įsp÷tiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams. 

Darbdavys, įdarbinęs asmenis pagal šią ADRP priemonę, gauna subsidiją darbo užmokesčiui. 
Kaip ir įdarbinimo subsidijuojant atveju, subsidijos dydis diferencijuojamas pagal įdarbinto asmens 
priklausymą tam tikrai remiamai grupei ir svyruoja nuo 50 iki 75 proc. nuo įdarbinto asmens darbo 
užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų SODROS įmokų. Subsidija negali viršyti 
dviejų Vyriausyb÷s patvirtintų minimalios m÷nesin÷s algos dydžių. Darbo įgūdžių įgijimo remiama 
trukm÷ – iki 5 m÷nesių ir iki 12 m÷nesių, kai yra įdarbinami asmenys, pirmą kartą pradedantys dar-
bo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją.  

Remiantis 2007–2013m. paramos laikotarpiu įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų duome-
nimis, virš 8 tūkst. priemon÷s dalyvių yra asmenys, pirmą kartą pradedantys darbinę veiklą pagal 
įgytą kvalifikaciją. Atkreiptinas d÷mesys, kad darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo priemon÷ neretai yra 
derinama su profesiniu mokymu, t. y. asmenys, baigę profesinio mokymo programas yra siunčiami į 
darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo mokymus. Remiantis projekto „Įsidarbinimo galimybių didinimas“, 
kuriame dalyvavo virš 14 tūkst. asmenų, duomenimis vidutin÷ darbo užmokesčio subsidijos mok÷-
jimo trukm÷ buvo 2,8 m÷nesiai. Vidutinis subsidijos dydis sudar÷ 539 Lt/m÷n.  

Įdarbinimo subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo pagrindin÷ silpnoji vieta yra tai, 
kad subsidija iškraipo situaciją darbo rinkoje. Darbdavys labiau suinteresuotas priimti bedarbį su 
subsidija, nei bedarbį be subsidijos. Taip pat negalime atmesti situacijų, kai darbdavys nusprendžia 
priimti konkretų darbuotoją ir dar papildomai pasinaudojama galimybe sumažinti sąnaudas, taikant 
remiamo įdarbinimo priemones. Tokiais atvejais būtų neefektyviai panaudojamos r÷mimui skirtos 
l÷šos, nes įdarbinimo faktas ir šiaip būtų įvykęs. Pavyzdžiui, pasitaiko atvejų, kad darbdaviai teikia 
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prioritetą tiems bedarbiams, kurie pradeda darbinę veiklą ir jiems taikoma subsidija, ignoruodami 
asmenis, kurie turi patirties, bet jiems subsidija netaikoma. Tokiu būdu subsidijos egzistavimas pa-
gerina darbo patirties neturinčių asmenų įsidarbinimą, taip pablogindamas įsidarbinimo galimybes 
rinkoje tų asmenų, kurie turi darbo patirtį. 

Taigi, kritinis klausimas yra toks: ar subsidija paskatina darbdavį įdarbinti buvusį bedarbį, ar 
įdarbinimo faktas vis tiek įvyktų ir darbdavys vietoj „asmens be subsidijos“ pasirenka „asmenį su 
subsidija“? Kokia priemon÷s ekonomin÷ nauda? Didesn÷ subsidijos ekonomin÷ nauda pasiekiama 
sumažinus piktnaudžiavimą subsidija ir išstūmimo efektus. Piktnaudžiavimą galima sumažinti vyk-
dant sistemingą subsidijų monitoringą (ar po subsidijos pabaigos asmuo paliekamas dirbti, kiek lai-
ko, kod÷l atleidžiamas).  

Teritorinių darbo biržų darbuotojai, priimantys sprendimus d÷l subsidijos taikymo konkrečiu 
atveju, turi būti gerai susipažinę su bedarbio istorija ir motyvacija bei įmon÷s būkle ir poreikiais. 
Tik skiriant pakankamai d÷mesio konkrečios situacijos vertinimui galima tik÷tis, kad subsidijos l÷-
šos bus panaudotos tinkamai ir efektyviai.  

Apibendrinant tarptautin÷je literatūroje pateikiamas išvadas, galima pažym÷ti, kad tokių sub-
sidijų schemų efektas nors ir teigiamas, bet yra menkas ir pasireiškia tik trumpuoju laikotarpiu. Vo-
kietijos ekonominių tyrimų institutas nagrin÷jo 2003 m. prad÷tą taikyti programą, pagal kurią, įdar-
binus mažas pajamas turinčius asmenis, subsidijuojamas socialinio draudimo mokesčių mok÷jimas. 
Gauti rezultatai rodo, kad bendras taikytos priemon÷s efektas yra mažas. Priemon÷ sukuria mažą 
teigiamą efektą subsidijuojamiems asmenims, tačiau sukuria neigiamą efektą kitų dirbančių asmenų 
atžvilgiu (sumaž÷ja pastarųjų darbo valandų skaičius). Konstatuota, kad fiskalinis priemon÷s efektas 
yra neigiamas88. R. Blundell89 Jungtin÷je Karalyst÷je atliktas tyrimas rodo, kad subsidijų progra-
mos, skirtos mažas pajamas turintiems asmenims, turi skirtingą poveikį įvairioms tikslin÷ms gru-
p÷ms. Tačiau teigiamas poveikis yra menkas. S. Hamersma 90 atliktas JAV taikytų subsidijų pro-
gramų WOTC (ang. Work Opportunity Tax Credit) ir WtW (ang. Welfare-to-Work Tax Credit) ty-
rimas daro išvadą, kad šios subsidijų programos tur÷jo nedidelį teigiamą poveikį užimtumui, bet tik 
trumpuoju laikotarpiu.  

                                                           
88 Viktor Steiner, Katharina Wrochlich, Work Incentives and Labor Supply Effect sof the ‘Mini-Jobs Reform’ in 

Germany, 2004 (German Institute for Economic Research). 
89 R Blundell, Work incentives and 'in-work' benefit reforms: a review, 2000 (Oxford Review of Economic 

policy). 
90 Sarah Hamersma (University of Florida), Institute for Research on Poverty Discussion Paper no. 1303-05, The 

Effects of an Employer Subsidy on Employment Outcomes: A Study of the Work Opportunity and Welfare-to-Work Tax 
Credits, 2005. 
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Apibendrinimas 

 

 

 

Viešieji darbai 

Dalyvių skaičiumi šiuo metu viešieji darbai yra didžiausia ADRP priemon÷. 2007–2013m. pa-
ramos laikotarpiu LDB įgyvendinamuose ESF finansuojamuose projektuose iš viso dalyvavo/ daly-
vaus daugiau nei 65 tūkst. asmenų ir tai sudaro 47 proc. visų ADRP priemonių dalyvių šiame perio-
de, finansuojamų ESF.  

Lentel÷ 12. ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką su viešaisiais 
darbais susijusios priemon÷s ir tikslin ÷s grup÷s pagal projektus 

Projekto Nr. Pavadinimas Pradžia Pabaiga Taikoma priemon÷ ir tikslin ÷ 
grup÷ 

VP1-1.2-SADM-01-
V-04-001 

Laikino užimtumo 
r÷mimas 

2009.01.01 2009.12.31 Viešieji darbai ieškantiems darbo 
asmenims 

VP1-1.2-SADM-01-
V-05-001 

Laikinieji darbai 2009.10.15 2012.10.14 Viešieji darbai įmonių darbuoto-
jams (dirbantiems ne visą darbo 
laiką) 

VP1-1.2-SADM-01-
V-08-001 

Neprarask darbo 
įgūdžių 

2010.06.01 2011.12.31 Viešieji darbai ieškantiems darbo 
asmenims 

Šaltinis: LDB pateikta informacija. 

• Kritinis priemon÷s momentas yra tai, kaip pavyksta minimizuoti konkurencijos 
iškraipymus ir užtikrinti, kad subsidija darbdavius paskatintų įdarbinti bedarbį, o 
ne bedarbiu pakeisti kitą darbo rinkos dalyvį. Didel÷ atsakomyb÷ d÷l šių priemo-
nių naudingumo tenka sprendimus priimantiems specialistams, nusprendžiantiems 
kuriems bedarbiams ir kurioms įmon÷ms šias priemones taikyti taip, kad subsidija 
atliktų savo pagrindinę funkciją – pad÷tų įsitvirtinti darbo rinkoje sunkesn÷je pa-
d÷tyje esantiems asmenims, sumažinant piktnaudžiavimo priemone galimybes. 
Tik skiriant pakankamai d÷mesio kiekvienos subsidijos teikimui, galima tik÷tis, 
kad l÷šos bus panaudotos tinkamai ir tur÷s teigiamą efektą.  

• Įdarbinimo subsidijuojant ir darbo įgūdžių r÷mimo schemos yra gana populiarios 
ES darbo rinkos politikos priemon÷s. Vis d÷lto d÷l konkurencijos iškraipymo ir 
neigiamų efektų asmenims, kurie negauna subsidijos, šių priemonių tinkamumas 
yra ribotas. Užsienio šalyse atliktų tyrimų duomenimis, jos labiau tinkamos eko-
nomin÷s recesijos metu, esant aukštam nedarbo lygiui. Ekonomikos augimo metu 
šios priemon÷s turi būti aiškiai fokusuojamos į sunkiausioje ekonomin÷je pad÷ty-
je esančius asmenis – neįgaliuosius, ilgalaikius bedarbius ir kitus asmenis, kurie 
turi labai mažai galimybių savarankiškai susirasti darbą.  

• Piktnaudžiavimą subsidijomis galima sumažinti vykdant sistemingą subsidijų 
monitoringą (ar po subsidijos pabaigos asmuo paliekamas dirbti, kiek laiko, kod÷l 
atleidžiamas).  
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2007–2013m. paramos laikotarpiu įgyvendinti/įgyvendinami 3 ESF finansuojami viešųjų dar-
bų projektai, kurių dalyviai – ieškantys darbo asmenys ir ekonominius sunkumus patiriančių įmonių 
dirbantieji. 

Pagal Užimtumo r÷mimo įstatymo nuostatas viešieji darbai organizuojami siekiant suteikti ga-
limybę darbo ieškantiems asmenims užsidirbti pragyvenimui būtinų l÷šų ir sudaryti sąlygas laikinai 
įsidarbinti ekonominių sunkumų patiriančių įmonių darbuotojams. Kitas svarbus aspektas, minimas 
šiame įstatyme – kad tai yra laikino pobūdžio darbai, teikiantys socialinę naudą vietos bendruome-
nei, padedantys palaikyti ir (ar) pl÷toti vietos bendruomen÷s socialinę infrastruktūrą. Taip pat vie-
šieji darbai gali būti atliekami ekonominių sunkumų patiriančiose įmon÷se, siekiant išsaugoti jose 
darbo vietas. 

Viešųjų darbų esm÷ paprasta – asmuo atlieka bendruomenei naudingą darbą (sukuria viešąją 
g÷rybę) ir už tai iš darbdavio gauna minimalų m÷nesinį atlyginimą. Darbdaviui šios sąnaudos kom-
pensuojamos iš LDB ir savivaldyb÷s biudžeto. Darbdaviui, įdarbinusiam viešiesiems darbams atlikti 
teritorin÷s darbo biržos siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokama subsidija darbo 
užmokesčiui. Bendra vieno asmens viešųjų darbų trukm÷ per 12 m÷nesių laikotarpį negali būti di-
desn÷ kaip 6 m÷nesiai. Viešieji darbai organizuojami vadovaujantis Užimtumo r÷mimo įstatymo ir 
ADRP priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo nuostatomis. Viešieji darbai organizuojami 
ne tik bedarbiams, bet visiems ieškantiems darbo asmenims, kurie užsiregistravo darbo biržoje. Jie 
organizuojami: 

• bedarbiams; 

• įsp÷tiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams; 

• bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams jų atostogų 
metu; 

• darbuotojams dirbantiems ne visą darbo laiką ekonominių sunkumų patiriančiose 
įmon÷se. 

Svarbus viešųjų darbų sistemos dalyvis yra savivaldyb÷s. Jos rengia viešųjų darbų programas 
ir jas tvirtina (vykdydamos valstybines ir savarankiškas savivaldybių funkcijas). Įgyvendinant savi-
valdyb÷s patvirtintą viešųjų darbų programą, darbo užmokesčio subsidijos finansuojamos darbo 
biržos ir savivaldybių biudžeto l÷šomis pagal nustatytas proporcijas. Interviu su LDB atstovais metu 
pažym÷ta, kad savivaldyb÷s ne visada linkusios savo l÷šas panaudoti viešųjų darbų programoms, o 
tai apsunkina šios ADRP priemon÷s taikymą konkrečios savivaldyb÷s teritorijoje. 

Viešųjų darbo pobūdis iš esm÷s apsiriboja aplinkos tvarkymo ir kvalifikacijos nereikalaujan-
čiais statybos bei remonto darbais. Tod÷l viešieji darbai dažnai tiesiog sudaro galimybę laikinai iš-
spręsti nedarbo problemą, bet mažai pagerina darbo ieškančio asmens kvalifikaciją ir geb÷jimus 
integruotis darbo rinkoje. Darbdavių vertinimais91, viešieji darbai gerokai menkiau nei kitos prie-
mon÷s prisideda prie asmens integracijos darbo rinkoje galimybių pagerinimo. Atskira viešųjų dar-
bų kategorija – viešieji darbai sunkumus patiriančiose įmon÷se. Šie asmenys tarp visų priemon÷s 
dalyvių sudaro apie 30 proc.  

 

                                                           
91 Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimas, Darbo ir socialinių tyrimų institutas, 2007, 

http://www.ldb.lt/Informacija/Apie/Documents/ADRPP%20efektyvumo%20tyrimas.pdf. 
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Įmon÷, kuri patiria ekonominius sunkumus, užpildo paraišką ir pateikia teritorinei darbo biržai 
informaciją, kad negali išlaikyti tokių veiklos tempų ir dalį darbuotojų tur÷tų atleisti arba sutrum-
pinti darbo laiką, tačiau vietoj to perkelia juos atlikti viešuosius darbų įmon÷je ir už tai gauna darbo 
užmokesčio kompensaciją. Įmon÷s pateiktą paraišką vertina komisija, susidedanti iš teritorin÷s dar-
bo biržos, savivaldyb÷s ir socialinių partnerių atstovų. Paraiškoje nurodomi pagrindiniai ekonomi-
niai rodikliai, pagal kuriuos komisija gali spręsti, ar įmon÷ iš tiesų patiria ekonominius sunkumus ir 
jai reiktų taikyti viešųjų darbų priemonę. Pagal priemonę leidžiama atlikti tuos viešuosius darbus, 
kurie neiškraipo konkurencijos, pavyzdžiui, remontas, aplinkos tvarkymas, gamybos atliekų rūšia-
vimas.  

Priemon÷s nauda įmonei:  

• Įmon÷je atliekami darbai, kuriems normaliomis sąlygomis skirti laiką neefektyvu arba 
nenaudinga. 

• Išsaugo darbuotojus, nereikia ieškoti naujų, situacijai įmon÷je pager÷jus. 

• Sumaž÷ja darbo užmokesčio fondo įtampa. Atlyginimą už viešuosius darbus kompen-
suoja darbo birža.  

Nauda darbuotojui: 

• Išsaugo darbą/dirbamą darbo laiką, nors darbo užmokestis gali sumaž÷ti iki minima-
lios m÷nesin÷s algos. 

• Netampa bedarbiu.  

Ekonominio sunkmečio kontekste tokia prevencin÷ priemon÷, kai įmon÷s gali kreiptis į darbo 
biržą prašydamos, kad dalis darbuotojų būtų skiriama dirbti viešuosius darbus toje pačioje įmon÷je, 
atrodo racionali, tačiau sudaro dideles galimybes piktnaudžiavimui ir neefektyviam ESF ir užimtu-
mo fondo l÷šų panaudojimui. Kadangi kriterijų, kada įmon÷ laikoma patirianti ekonominius sunku-
mus, n÷ra, susidaro galimyb÷s atrankos komisijai priimti subjektyvius sprendimus. Tod÷l aiškių 
kriterijų nustatymas yra itin aktualus siekiant išvengti piktnaudžiavimo ir padidinti objektyvumą, 
kad parama būtų skiriama tik toms įmon÷ms, kurioms ji labiausiai reikalinga. Apibendrinant tarp-
tautin÷je literatūroje pateikiamas išvadas92, galima pažym÷ti, kad viešieji darbai labiau tinka aukšto 
nedarbo sąlygomis, kai situacija darbo rinkoje iš tiesų sunki. Tačiau šios priemon÷s ekonomin÷ 
nauda trumpalaik÷ ir santykinai maža.  

                                                           
92 Pavyzdžiui, Jochen Kluve, The Effectiveness of European Active Labor Market Policy, 2006 ir Anna McCord 

A typology for Public Works Programming. Overseas Development Institute, 2008.  

Vilniaus rajono savivaldyb÷s viešųjų darbų programoje numatyta: 

• Teritorijos tvarkymo darbai. 

• Mokyklų, lopšelių – darželių, ligoninių, kultūrinių, buitinių ir kitų 
objektų kvalifikacijos nereikalaujantys pagalbiniai statybos ir remon-
to darbai. 

• Miško tvarkymo darbai. 

• Istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turin-
čių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai. 
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Apibendrinimas 

 

5.4 Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių bendrasis ir grynasis 
poveikis užimtumui 

5.4.1 Bendrasis poveikis užimtumui 

Įsidarbinimo rodiklis matuojamas pagal steb÷senos rodiklį „Bedarbių įsidarbinimo lygis per 
6 m÷nesius po dalyvavimo profesinio mokymo ar/ir remiamo įdarbinimo programose (proc.)“.  

Lentel÷ 13. Įsidarbinimo rodikliai pagal priemon ę Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo 
rinką 

Pavadinimas Pradžia Pabaiga Taikomos ADRP 
priemon÷s 

Planuotas 
įsidarbinimas 

Faktinis 
įsidarbinimas 
vertinimo momentui 

Profesinis 
mokymas 

9520 (85 proc.)93 3736 (35,2 proc.) Bedarbių 
užimtumo 
didinimas 

2008.06.02 2011.05.31 

Darbo įgūdžių 
įgijimo r÷mimas 

5950 (85 proc.) 4539 (75,5 proc.) 

Parama 
socialin÷ms 
įmon÷ms 

2008.11.10 2009.11.09 Parama 
socialin÷ms 
įmon÷ms94 

400 - 

Profesinis 
mokymas 

1681 (16,6 proc.)* 

Įdarbinimas 
subsidijuojant 

7621 (53,4 proc.)* 

Įsidarbinimo 
galimybių 
didinimas 

2008.12.01 2010.06.30 

Darbo įgūdžių 
įgijimo r÷mimas 

16318 (85 proc.) 

975 (73,7 proc.)* 

                                                           
93 Pagal projektą 40 proc. profesinį mokymą baigusių asmenų gali būti nusiųsta į darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo 

priemonę, bendras planuojamas įsidarbinusių asmenų skaičius 13090.  
94 Parama socialin÷ms įmon÷s pagal teisinį reglamentavimą n÷ra priskiriama ADRP priemon÷ms, tačiau ši 

priemon÷ yra įtraukta į analiz÷s objektą. 

• Ekonomin÷s recesijos metu šią priemonę galima taikyti ir ji yra naudinga spręsti 
sunkiausioje socialin÷je situacijoje esančių bedarbių problemas. Taikant viešųjų 
darbų priemonę, valstyb÷s išlaidos nedarbo socialinio draudimo išmokai ar so-
cialin÷ms pašalpoms pakeičiamos valstyb÷s išlaidomis subsidijai už viešuosius 
darbus, mainais gaunant viešąją g÷rybę (tvarkomą ar pl÷tojamą infrastruktūrą ar 
panašiai). Žemo nedarbo sąlygomis ši priemon÷ n÷ra tinkama, nes ji iš esm÷s 
nepagerina darbo j÷gos pasiūlos, tik sukuria laikiną užimtumą. Asmenų, dalyva-
vusių viešuosiuose darbuose, integracijos darbo rinkoje galimyb÷s padid÷ja ne-
žymiai. Žemo nedarbo sąlygomis naudingesn÷s tos priemon÷s, kurios pagerina 
darbo j÷gos pasiūlą(pavyzdžiui, profesinis mokymas) ir skatina darbo j÷gos pa-
klausą (pavyzdžiui, naujų darbo vietų steigimas). 



ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių kokyb÷s ir efektyvumo vertinimas 
Galutin÷ vertinimo ataskaita 

 

96 

Pavadinimas Pradžia Pabaiga Taikomos ADRP 
priemon÷s 

Planuotas 
įsidarbinimas 

Faktinis 
įsidarbinimas 
vertinimo momentui 

   Darbo rotacija  648 (71,8 proc.)* 

VISO: 32188 19200 

Laikino 
užimtumo 
r÷mimas 

2009.01.01 2009.12.31 Viešieji darbai 2250 (15 proc.) 1742 (10,9 proc.) 

(rodiklis dar stebimas) 

Laikinieji 
darbai 

2009.10.15 2012.10.14 Viešieji darbai 11941 (60 proc.) 889 (29,3 proc.**) 
(projektas vykdomas) 

Neįgaliųjų 
užimtumo 
r÷mimas 

2010.01.01 2011.01.31 Parama 
socialin÷ms 
įmon÷ms 

- - 

Profesinis 
mokymas 

Projektas neseniai 
prasid÷jęs 

Įdarbinimas 
subsidijuojant 

Projektas neseniai 
prasid÷jęs 

Darbo rotacija Projektas neseniai 
prasid÷jęs 

Parama 
užimtumui ir 
mobilumui 

2010.06.01 2011.12.31 

Bedarbių teritorinis 
mobilumas 

6971 (41 proc.) 

Projektas neseniai 
prasid÷jęs 

Neprarask 
darbo įgūdžių 

2010.06.01 2011.12.31 Viešieji darbai 2964 (10 proc.) Projektas neseniai 
prasid÷jęs 

Darbo įgūdžių 
įgijimo r÷mimas 

Projektas neseniai 
prasid÷jęs 

Būk aktyvus 
darbo rinkoje 

2010.07.15 2012.01.31 

Įdarbinimas 
subsidijuojant 

2615 (50 proc.) 

Projektas neseniai 
prasid÷jęs 

VISO: 58 929 21 831 

*Faktin÷ situacija žinoma vertinimo metu (6 m÷nesių įsidarbinimo steb÷jimo periodas nepasibaigęs). 

** Įsidarbinimo rodikliu matuojamas asmenų, kurie išsaugojo darbo vietą (po 6 m÷nesių nuo dalyvavimo prie-
mon÷je pabaigos) procentas, apskaičiuotas nuo prieš 6 m÷nesius baigusių priemonę asmenų. 

Šaltinis: SFMIS duomenys, projektų administravimo ir finansavimo sutartys, kita projektų steb÷senos informacija. 

Vertinimo metu buvo pasibaigę 3 projektai, kiti 6 projektai yra vykdomi. Lentel÷je pateikta 
2010 m. lapkričio 2 dienos informacija. Projektų sutartyse įsipareigojimas d÷l įsidarbinimo patei-
kiamas procentine išraiška. Jei projekto metu taikomos kelios ADRP priemon÷s, dažnai n÷ra api-
br÷žta įdarbinimo planas pagal kiekvieną priemonę. Kadangi SFMIS pateikiama informacija apie 
įsidarbinimą projekto lygmenyje, papildomai remiamasi projektų vadovų informacija apie įsidarbi-
nimą konkrečių ADRP priemonių lygmenyje. 

Iki 2010 m. lapkričio 2 dienos įgyvendinami projektai pad÷jo įsidarbinti ar išsaugoti darbo 
vietas 21 831 asmeniui (neįskaitant neseniai prasid÷jusių projektų). Svarbu priminti, kad įsidarbi-
nimo rodiklis skaičiuojamas 6 m÷nesius po priemon÷s pabaigos, taigi šis skaičius neatspindi iki ver-
tinimo momento atliktų veiklų galutinio rezultato. 2007–2013m. paramos laikotarpiu suplanuota, 
kad ADRP priemon÷s tur÷tų pad÷ti įsidarbinti ar išsaugoti darbo vietas 58 929 asmenims. Tik÷tina, 
kad toks poveikis nebus pasiektas d÷l per daug optimistinio planavimo pirmuosiuose projektuose. 
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Optimizmas planuojant įsidarbinimo rodiklius nagrin÷jamos ŽIPVP priemon÷s įgyvendinimo metu 
maž÷jo. Pirmuosiuose projektuose buvo numatytas 85 proc. įsidarbinimo rodiklis, kurio pasiekimas 
d÷l stipriai pablog÷jusios ekonomin÷s situacijos sunkiai tik÷tinas. V÷liausiuose projektuose įsidar-
binimo planai pakoreguoti ir, priklausomai nuo priemonių, siekia nuo 10 proc. (po viešųjų darbų) 
iki 50 proc. (po darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo ir įdarbinimo subsidijuojant).  

Nors tarpinio vertinimo metu poveikis retai matuojamas, tačiau turima empirin÷ informacija 
nuo periodo pradžios iki vertinimo momento leidžia formuluoti tam tikras prielaidas d÷l įsidarbini-
mo rodiklių visai analizuojamai ŽIPVP priemonei (pagal įgyvendinamus projektus). Pagal įvykdy-
tus ir šiuo metu vykdomus ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką 
projektus tik÷tinas bendrasis priemon÷s poveikis 2007–2013m. paramos laikotarpiu sudarytų apie 
41 tūkst. įdarbintų asmenų, įskaitant apie 6 tūkst. asmenų, išsaugojusių darbo vietas (detaliau priede 
Nr. 9). Pagal projektų planus tur÷jo būti įdarbinta 58 929 asmenų. Iki vertinimo momento (2010 m. 
lapkričio 2 dienos) ŽIPVP priemon÷ pad÷jo įsidarbinti ar išsaugoti darbo vietas beveik 22 tūkst. 

asmenų. 

5.4.2 Įsidarbinimo charakteristikų analizė 

Vertinimo metu atliktos apklausos duomenimis, 20 
proc. profesiniame mokyme dalyvaujančių asmenų įsi-

darbina dar mokymų metu. Per tris m÷nesius po mokymų pabaigos įsidarbina dar 8 proc. asmenų. 
V÷liau nei po 6 m÷nesių po mokymų baigimo įsidarbina 4 proc. asmenų. Veiksmų programoje tai-
komas rodiklis „Bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 m÷nesius po dalyvavimo profesinio mokymo 
ar/ir remiamo įdarbinimo programose (proc.)“. Taigi 4 proc. įsidarbinusiųjų v÷liausiai nepatenka į 
rodiklio apskaitą.  

Paveikslas 24. Įsidarbinimas po profesinio mokymo 

 

Šaltinis: UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką naudos gav÷jų 
apklausa telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. 

Apklausos duomenimis, po remiamo įdarbinimo priemonių (vertinta viešieji darbai, įdarbini-
mas subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas) įsidarbina 50 proc. asmenų (lieka dirbti toje 
pačioje įmon÷je arba įsidarbino kitoje). 23 proc. asmenų lieka dirbti toje pačioje įmon÷je, kurioje 
buvo remiamas įdarbinimas. Neįskaitant viešųjų darbų priemon÷s, kuri savo esme yra laikina prie-
mon÷, po įdarbinimo subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo priemonių toje pačioje įmon÷je 
pasilieka dirbti 30 proc. asmenų. 

Paveikslas 25. Įsidarbinimas po remiamo įdarbinimo 

Iki vertinimo momento ŽIPVP 
priemon÷ pad÷jo įsidarbinti ar 
išsaugoti darbo vietas beveik 

22 tūkst. asmenų 
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Šaltinis: UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką naudos gav÷jų 
apklausa telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. 

Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad gaudami subsidiją darbdaviai neįsipareigoja palikti asmenį 
dirbti po subsidijos pabaigos. Įpareigojimas darbdaviui po subsidijos pabaigos (įdarbinimas subsidi-
juojant ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas) bent laikinai palikti dirbti pagal priemonę įdarbintą asme-
nį turi privalumų ir trūkumų. Pagrindinis privalumas yra tai, kad subsidija sukurtų tam tikrą tęsti-
numą ir sumažintų piktnaudžiavimą subsidija. Tačiau tik÷tina, kad pritaikius tokią prievolę, suma-
ž÷tų darbdavių suinteresuotumas priemone ir ypač sunkiausiai darbo rinkoje integruojamais asme-
nimis. Taip pat tokiu būdu darbdaviui būtų sukuriama nepalanki situacija, jei remiamo įdarbinimo 
metu paaišk÷jus, kad darbuotojas netinka šiam darbui, darbdavys vis tiek tur÷tų prievolę išlaikyti 
darbuotoją darbe. 

Svarstytina galimyb÷ dar detaliau diferencijuoti įdarbinimo subsidijuojant ir darbo įgūdžių 
įgijimo r÷mimo priemon÷s taikymą pagal tikslines grupes nei dabar numatyta Užimtumo r÷mimo 
įstatyme, t. y. kad sunkiausiai integruojamų (ilgiausiai registruotų darbo biržoje) asmenų įdarbinimo 
atveju prievol÷ po subsidijos pabaigos išlaikyti darbuotoją nebūtų taikoma. Santykinai geresnes in-
tegracijos darbo rinkoje galimybes turinčių asmenų atveju prievol÷ išlaikyti darbuotoją bent kelis 
m÷nesius po subsidijos pabaigos gal÷tų būti taikoma. Įsidarbinimo rezultatą lemiančius veiksnius 
galima apibendrinti į tris grupes: 

• Šalies ekonomin÷ situacija ir darbo vietų pasiūla. 

• Taikomos ADRP priemon÷s specifika. 

• Tikslin÷s grup÷s charakteristikos. 

Svarbu atkreipti d÷mesį, kad šiame poskyryje pateikiami įsidarbinimo rodikliai, suformuoti 
pagal apklausos duomenis, bei įsidarbinimo rodikliai poskyryje ,,Bendrasis poveikis užimtumui“, 
kurie suformuoti remiantis SFMIS ir kita informacija, atspindi visų šių trijų grupių bendrą poveikį. 
Tod÷l remiantis šiais įsidarbinimo duomenimis, negalima daryti vienareikšmių išvadų, kad viena 
ADRP priemon÷ turi didesnį poveikį nei kita. Suformavus kitokią tikslin÷s grup÷s struktūrą ar ki-
tomis ekonomin÷mis sąlygomis bus gauti skirtingi rezultatai. Vertinamos ADRP priemon÷s įgyven-
dintos tuo pačiu arba panašiu metu. Tod÷l ADRP priemonių palyginimo tikslais daroma prielaida, 
kad ekonomin÷ situacija ir darbo vietų pasiūla vienodai veikia įsidarbinimą pagal ADRP priemones. 

Darbo ieškančio asmens geb÷jimas pasinaudoti konkrečios ADRP priemon÷s teikiama nauda 
ir geb÷jimas įsidarbinti priklauso nuo daugyb÷s asmeninių savybių (tikslin÷s grup÷s charakteristi-
kų). Vertinimo metu bedarbių asmenin÷s savyb÷s nebuvo tirtos, tačiau matyti gana akivaizdus ryšys 
tarp išsilavinimo ir įsidarbinimo. Svarbu atkreipti d÷mesį, kad reikšmingas ne tik pats išsilavinimo 
faktas, bet ir tai, kad aukštesnis išsilavinimas dažnai atspindi geresnius asmens socialinius ir inte-
lektinius geb÷jimus.  
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Lentel÷ 14. Ryšys tarp išsilavinimo ir įsidarbinimo po dalyvavimo ADRP priemon÷se 

 
Profesinis 
mokymas, 
proc. 

Viešieji 
darbai, 
proc. 

Įdarbinimas 
subsidijuojant, 
proc. 

Darbo įgūdžių 
įgijimo 
r÷mimas, proc. 

Bendras pagal 
išsilavinimą, 
proc. 

Pradinis/pradinis su pro-
fesine kvalifikacija ir 
pagrindinis/pagrindinis 
su profesine kvalifikacija 

33  29  50  29  34  

Vidurinis/spec. vidurinis/ 
vidurinis su profesine 
kvalifikacija 

34  19 65  58  43  

Aukštasis ir aukštesnysis 39  28  67  55  53  

Bendras pagal ADRP 
priemonę 

38  25  64  55  44  

Šaltinis: UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką naudos gav÷jų 
apklausa telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. 

Tendencija, jog asmenų, turinčių aukštesnį išsilavinimą, įsidarbinimo procentas yra geresnis, 
pasireišk÷ profesinio mokymo, įdarbinimo subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo priemo-
n÷se. Asmenų su aukštuoju arba aukštesniuoju išsilavinimu įsidarbinimo procentas viršija 53 proc. 
ir yra beveik 20 procentinių punktų aukštesnis nei asmenų su pradiniu ar pagrindiniu išsilavinimu. 
Viešųjų darbų atveju tokios priklausomyb÷s patvirtinti negalime, nes vertinimo metu tai nagrin÷ta 
nebuvo. Tik÷tina, kad po viešųjų darbų įsidarbinantys asmenys dirba neaukštos kvalifikacijos dar-
bus, tod÷l išsilavinimo veiksnys įsidarbinimui reikšmingos įtakos neturi. Dar pastebimi skirtumai 
pagal tikslines grupes vertinant nedarbo trukmę. Ilgalaikių bedarbių (ypač registruotų darbo biržoje 
daugiau nei 2 metus) integracija po ADRP priemonių yra kelis kartus sunkesn÷ nei neseniai tapusių 
bedarbiais.  

Lentel÷ 15. Ryšys tarp nedarbo trukm÷s ir įsidarbinimo po dalyvavimo ADRP priemon÷se 

Nedarbo trukm÷ 
Profesinis 
mokymas, 
proc. 

Viešieji 
darbai, 
proc. 

Įdarbinimas 
subsidijuojant, 
proc. 

Darbo įgūdžių 
įgijimo 
r÷mimas, proc. 

Bendras pagal 
nedarbo 
trukm ę, proc. 

2 m÷nesius ar trumpiau 89  50  75  64  74  

3-5 m÷nesius 52  20  79  50  54  

6-8 m÷nesius 31  44. 67  86  48  

9-12 m÷nesių 29  0  53  50  33  

1-2 metus 33  15  67  50  35  

Ilgiau nei 2 metus 10  10  11  18  12  

Bendras įsidarbinimas pagal 
ADRP priemonę 

38  25  64  55  44  

Šaltinis: UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką naudos gav÷jų 
apklausos telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. duomenys ir vertintojų skaičiavimai. 

Tarp asmenų, kurie darbo biržoje registruoti 2 m÷nesius ar trumpiau, po dalyvavimo ADRP 
priemon÷se įsidarbina 3 iš 4 bedarbių. Iš maždaug metus darbo neturinčių asmenų po ADRP prie-
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monių įsidarbina trečdalis. Šios priemon÷s buvo mažai efektyvios bedarbiams, kurie darbo nerado 
daugiau nei 2 metus – bendras įsidarbinimas apie 12 proc. Didžioji dalis ilgiau nei 2 metus darbo 
neturinčių asmenų yra vyresnio amžiaus. Nemažai jų apklausos metu teig÷, kad įsidarbinti negal÷jo 
d÷l sveikatos problemų. Siekiant įvertinti, kokį poveikį tur÷tų ADRP priemon÷s, jei tikslin÷ grup÷ 
būtų vienoda, buvo atlikti įsidarbinimo rodiklių perskaičiavimai.  

Lentel÷ 16. ADRP priemonių dalyvių struktūra pagal nedarbo trukmę 

Nedarbo trukm÷ 
Profesinio mo-
kymo dalyvių 
strukt ūra, proc. 

Viešųjų darbų 
dalyvių struktū-
ra, proc. 

Įdarbinimo subsi-
dijuojant dalyvi ų 
strukt ūra, proc. 

Darbo įgūdžių įgi-
jimo r ÷mimo daly-
vių struktūra, proc. 

Bendra daly-
vių struktūra, 
proc. 

Iki 5 m÷nesių 22  34  43  37  39  

6 – 12 m÷nesių 42  38  44  29  38  

Ilgiau nei 1 metai 36  29  13  33  23  

Viso 100  100  100  100  100  

Šaltinis: UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką naudos gav÷jų 
apklausos telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. duomenys ir vertintojų skaičiavimai. 

Tikslinių grupių sulyginimą pasirinkta atlikti pagal nedarbo trukm÷s požymį, t. y. buvo ap-
skaičiuoti santykiniai įsidarbinimo rodiklio skirtumai nepriklausomai nuo to, kokia ADRP priemon÷ 
buvo taikyta. Daroma prielaida, kad šie įsidarbinimo rodiklio skirtumai priklauso tik nuo tikslin÷s 
grup÷s. Tada faktiniai įsidarbinimo rezultatai koreguojami pagal tai, kuriai nedarbo grupei priklauso 
įdarbinti asmenys.  

Lentel÷ 17. Įsidarbinimas pagal ADRP priemonę apskaičiuotas sąlyginai suvienodintai 
tikslinei grupei 

 

Profesinis 
mokymas, 
proc. 

Viešieji 
darbai, 
proc. 

Įdarbinimas 
subsidijuojant, 
proc. 

Darbo įgūdžių 
įgijimo 
r÷mimas, proc. 

Bendras pagal 
nedarbo 
trukm ę, proc. 

Įsidarbinimas pagal ADRP 
priemonę apskaičiuotas 
sąlyginai suvienodintai 
tikslinei grupei 

40  24  57  58  44  

Šaltinis: UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką naudos gav÷jų 
apklausos telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. duomenys ir vertintojų skaičiavimai. 

D÷l perskaičiavimų pagal sąlyginai suvienodintą tikslinę grupę profesinio mokymo ir darbo 
įgūdžių įgijimo r÷mimo priemon÷s įsidarbinimo rodiklis šiek tiek pager÷ja, o profesinio mokymo 
išlieka panašus. Įdarbinimo subsidijuojant perskaičiuotas įsidarbinimo rodiklis yra mažesnis, nes 
faktiškai šioje priemon÷je dalyvavo santykinai lengviau įdarbinama tikslin÷ grup÷ nei bendrai pagal 
priemones. Tik÷tina, kad nedarbo trukm÷ neblogai atspindi bedarbių asmeninių savybių visumą, nes 
joje įvertinama faktin÷ integracijos darbo rinkoje informacija. Tačiau reikia atkreipti d÷mesį, kad 
tikslinių grupių suvienodinimas atliktas pagal vieną požymį, kuris tik iš dalies atspindi bedarbio 
geb÷jimą pasinaudoti ADRP priemon÷s teikiama nauda ir įsidarbinti. Nors toks perskaičiavimas 
tiksliau rodo konkrečių ADRP priemonių poveikį, formuluojant išvadas svarbu tur÷ti omenyje, kad 
tai atspindi 2009 – 2010 m. ekonominę situaciją. Pasikeitus ekonominei situacijai ar tikslinei grupei, 
rezultatai gali reikšmingai pasikeisti. Ne visada ADRP priemon÷ yra v÷liau sekančio įsidarbinimo 
priežastis. Gali būti, kad darbo ieškantis asmuo įsidarbintų ir be dalyvavimo ADRP priemon÷je. 
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Apklausos metu po dalyvavimo ADRP priemon÷se įsidarbinusių asmenų buvo klausiama, kaip jie 
vertintų savo galimybes įsidarbinti, jei ADRP priemon÷je nebūtų dalyvavę. 

Lentel÷ 18. Galimyb÷s susirasti darbą savarankiškai, jei nedalyvautų ADRP priemon÷je 
(įsidarbinusių respondentų atsakymų struktūra) 

Galimyb÷s įsidarbinti 
Profesinis 
mokymas, 
proc. 

Viešieji 
darbai, 
proc. 

Įdarbinimas 
subsidijuo-
jant, proc. 

Darbo įgūdžių 
įgijimo r ÷mi-
mas, proc. 

Bendras, 
proc. 

Netur÷tų jokių galimybių įsidarbinti 6  15  17  27  14  

Tur÷tų žymiai mažesnes galimybes 
įsidarbinti 

48  45  28  49  41  

Tur÷tų panašias galimybes 
įsidarbinti 

46  40  56  24  45  

Viso 100  100  100  100  100  

Šaltinis: UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką naudos gav÷jų 
apklausa telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. 

Didžiausią nuopelną ADRP priemonei skiria įsidarbinusieji po darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo 
ir po įdarbinimo subsidijuojant priemonių, rečiau – profesinio mokymo dalyviai ir dar rečiau – da-
lyvavusieji viešųjų darbų priemon÷je. Skaičiuojant darbo ieškančių asmenų dalį, kuriems įsidarbinti 
pad÷jo dalyvavimas ADRP priemon÷je, galimyb÷s įsidarbinti pokytis įvertintas sąlyginiais viene-
tais. Atsakymas „netur÷čiau jokių galimybių įsidarbinti“ prilyginamas 1 sąlyginiam įsidarbinusia-
jam, „tur÷čiau žymiai mažesnes galimybes“ – 0,7, „tur÷čiau panašias galimybes“ – 0,2. Tokiu būdu 
apskaičiuota, kad vidutiniškai 23 proc. ADRP priemon÷se dalyvavusių asmenų įsidarbino būtent d÷l 
dalyvavimo priemon÷je. Kiti 21 proc. įsidarbino d÷l kitų priežasčių.  

Lentel÷ 19. Darbo ieškančių asmenų dalis, kurie įsidarbino d÷l dalyvavimo ADRP priemon÷je 

 

Profesinis 
mokymas, 
proc. 

Viešieji 
darbai, 
proc. 

Įdarbinimas 
subsidijuojant, 
proc. 

Darbo įgūdžių 
įgijimo r ÷mimas, 
proc. 

Bendras, 
proc. 

Darbo ieškančių asmenų, kurie 
įsidarbino d÷l dalyvavimo ADRP 
priemon÷je, dalis 

18  14  30  36  23  

Šaltinis: UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką naudos gav÷jų 
apklausos telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. duomenys ir vertintojų skaičiavimai. 

Apklausos metu buvo nagrin÷tas darbo užmokesčio dydis, įsidarbinus po dalyvavimo ADRP 
priemon÷se. Atlyginimo dydį ne mažiau nei konkrečios ADRP priemon÷s įtaka lemia asmens savy-
b÷s. Tod÷l, suvokiant rezultatų subjektyvumą, jie pateikiami apibendrintai pagal profesinį mokymą 
ir remiamą įdarbinimą ir nedetalizuojama pagal atskiras remiamo įdarbinimo priemones. Įsidarbinu-
siųjų po dalyvavimo ADRP priemon÷se vidutinis atlyginimas, atskaičius mokesčius, sudar÷ 
849 litus.  

Lentel÷ 20. Vidutinis atlyginimas, įsidarbinus po dalyvavimo priemon÷je (po bandomojo 
laikotarpio ir atskai čius mokesčius) 

Pavadinimas Vidutinis atlyginimas atskaičius mokesčius, LTL 

Profesinis mokymas 908 
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Remiamasis įdarbinimas 810 

Bendras vidurkis 849 

Šaltinis: UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką naudos gav÷jų 
apklausa telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. 

Ryšys tarp motyvacijos dirbti ir socialin÷s paramos sistemos yra dažna diskusijų tema. Skir-
tumas tarp nedarbo socialinio draudimo išmokos ir darbo užmokesčio turi būti pakankamas, kad 
bedarbiai būtų motyvuoti dirbti. 16 proc. asmenų respondentų man÷, kad atlyginimas gali būti toks 
pat kaip nedarbo socialinio draudimo išmoka, svarbu tur÷ti darbą. Remiantis vidutine 500 respon-
dentų nuomone, atlyginimas tur÷tų būti didesnis už nedarbo socialinio draudimo išmoką bent 
707 litais.  

Lentel÷ 21. Lūkesčiai, kiek atlyginimas tur÷tų būti didesnis už nedarbo socialinio draudimo 
išmoką, kad būtų motyvacija dirbti 

Pavadinimas Įsidarbinusieji Neįsidarbinusieji Bendrai 

Profesinis mokymas 706 891 821 

Remiamasis įdarbinimas 688 530 610 

Bendras vidurkis 695 716 707 

Šaltinis: UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką naudos gav÷jų 
apklausos telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. duomenys ir vertintojų skaičiavimai. 

Teoriškai, neįsidarbinusių asmenų lūkesčiai d÷l atlyginimo tur÷tų būti mažesni nei įsidarbinu-
sių. Kuo ilgiau asmuo neturi darbo, tuo mažesnio atlygio jis pageidauja. Vis d÷lto apklausos rezulta-
tai profesinio mokymo grup÷je rodo kiek kitokią situaciją – neįsidarbinusieji turi didesnius atlygi-
nimo lūkesčius nei įsidarbinusieji. Tai galima aiškinti dvejopai. Pirma, įsidarbinę asmenys, žinoda-
mi savo faktiškai gaunamą atlyginimą (vidutiniškai 849 litai), formuoja mažesnius lūkesčius nei tie, 
kurie dar ieško darbo ir turi kiek didesnius lūkesčius nei situacija darbo rinkoje. Antra, tik÷tina, kad 
per aukšti atlyginimo lūkesčiai sumažina įsidarbinimo galimybes.  

Remiamo įdarbinimo priemonių dalyviai tur÷jo mažesnius lūkesčius nei profesinio mokymo 
dalyviai. Labiau pagrįsti nei profesinio mokymo dalyvių atrodo ir lūkesčių skirtumai tarp įsidarbi-
nusiųjų ir neįsidarbinusiųjų. Atkreiptinas d÷mesys, kad šie lūkesčiai yra pateikti ADRP priemon÷se 
dalyvavusių asmenų, kurių didžioji dalis ieško darbo. Tik÷tina, kad asmenų, kurie d÷l įvairių prie-
žasčių (motyvacijos stokos ir kt.) nebuvo nukreipti į ADRP priemones, lūkesčiai atlyginimui būtų 
didesni.  

5.4.3 Grynasis poveikis užimtumui 

Įsidarbinimo rodikliai, surenkami iš steb÷senos duomenų (SFMIS duomenys, projektų admi-
nistravimo ir finansavimo sutartys, kita projektų steb÷senos informacija), atspindi bendrąjį ADRP 
priemonių poveikį. Tačiau steb÷senos duomenys neatspindi grynojo poveikio užimtumui. Pavyz-

džiui, bedarbis buvo nusiųstas į įdarbinimo subsidijuojant 
priemonę ir po priemon÷s baigimo per 6 m÷nesius įsidar-
bino nuolatiniam darbui. Šiuo atveju bendrasis priemon÷s 
poveikis yra užimtumo padid÷jimas vienu asmeniu. Ta-

čiau grynasis užimtumas padid÷ja mažiau nei vienu užimtuoju. 

Grynojo poveikio skaičiavimui naudojama tokia formul÷: 

Steb÷senos duomenys neatspindi 
grynojo poveikio užimtumui 
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, kur95 

• GPU – grynasis poveikis užimtumui, 

• BPU – bendrasis poveikis užimtumui, 

• P – papildomumo veiksniai, 

• S – pakeičiamumo ir išstūmimo veiksniai, 

• M – netiesioginiai multiplikaciniai veiksniai. 

Išvadas apie papildomumą turime daryti šių dviejų teiginių kontekste: 

• Šiandien visos ADRP priemon÷s yra finansuojamos ESF l÷šomis (išskyrus paramos 
darbo vietų steigimui priemones, kurios susiję su ,,kietomis“ investicijomis ir n÷ra šio 
vertinimo objektas). 

• Nesant ESF finansavimo, valstyb÷ tam tikru mastu vis tiek tur÷tų įgyvendinti ADRP 
priemones. 

Kokiu mastu valstyb÷ įgyvendintų ADRP priemones, jei ESF finansavimas nebūtų prieina-
mas? Šiuo klausimu vertinimo metu buvo diskutuota su Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos 
bei LDB atstovais, bet konkretus įvertinimas nebuvo pateiktas. Atsižvelgiant į valstyb÷s viešųjų 
finansų būklę, galima manyti, kad vietoje ESF finansavimo surasti nuosavų ar skolintų l÷šų būtų 
labai sud÷tinga ir jų kaina (palūkanų norma) būtų gana nepalanki. Tik÷tina, kad maksimalus papil-
domumo efektas būtų 85 proc., nes be ESF finansavimo ADRP priemon÷s būtų įgyvendinamos tik 
tokiu mastu, kiek dabar šioms priemon÷ms yra skiriama bendrojo finansavimo l÷šų. EK, nurodyda-
ma, kad grynojo poveikio efektus išmatuoti yra sud÷tinga, pateikia tyrimais pagrįstas reikšmes pa-
gal tris intervencijos rūšis: mokymai, sukurtos darbo vietos ir išsaugotos darbo vietos. Skaičiavi-
muose remiamasi EK rekomenduojamomis efektų reikšm÷mis.96 

Lentel÷ 22. Grynojo poveikio skaičiavimui rekomenduojamos efektų reikšm÷s 

Intervencijos Papildomumo efektas Pakeičiamumo efektas Netiesioginis 
multiplikacinis efektas 

Sukurtos darbo vietos 
(ang. jobs created) 

Aukštas (70-80 proc.) Žemas (10-15 proc.) Aukštas (1:1.5+) 

Išsaugotos darbo vietos 
(ang. jobs saved) 

Žemas (20-20 proc.) Aukštas (60-70 proc.) Žemas (1:1 arba mažes-
nis) 

Mokymai Aukštas (50-60 proc.) Vidutinis (40-50 proc.) Vidutinis (1:1.1 iki 1.5) 

Remiamas įdarbinimas97 Vidutinis (50 proc.) Vidutinis (50 proc.) Vidutinis (1:1.3) 

Šaltinis: Working document No 6. “Measuring structural funds employment effects“, European Commission, Directora-
te–General Regional Policy, remiamas įdarbinimas apskaičiuotas vertintojų. 

EK metodologijos pateikiamame grupavime yra išskirta mokymo intervencija, tačiau n÷ra nu-
rodyta remiamo įdarbinimo intervencija (įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo r÷mi-
mas, viešieji darbai). Remiamo įdarbinimo negalime laikyti darbo vietų kūrimo intervencija. Geras 
darbo vietų kūrimo pavyzdys – parama įmon÷ms (pavyzdžiui, naujos technologin÷s linijos įsigiji-
mui), d÷l kurios esamas darbo vietų skaičius įmon÷je padid÷ja. Tačiau remiamas įdarbinimas n÷ra ir 

                                                           
95 Remiantis Working document No 6. “Measuring structural funds employment effects“, European 

Commission, Directorate–General Regional Policy. 
96 Ten pat. 
97 Efektai apskaičiuoti vertintojų. 
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tipinis išsaugotų darbo vietų atvejis. Remiamo įdarbinimo atveju galimi įvairūs scenarijai – darbda-
vys sukuria naują darbo vietą ir į ją įdarbina remiamą asmenį arba remiamą asmenį priima į atsilais-
vinusią darbo vietą. Tod÷l grynojo poveikio skaičiavimuose daroma prielaida, kad remiamo įdarbi-
nimo atveju pasireiškiantys efektai yra lygūs sukurto darbo vietų ir išsaugotų darbo vietų efektų 
vidurkiui.  

Rekomenduojamas papildomumo efektas 50-60 proc. (skaičiavimui naudojame 55 proc.) pro-
fesinio mokymo atveju. 50 proc. remiamo įdarbinimo atveju neprieštarauja 85 proc. maksimaliam 
papildomumo efektui. Skaičiavimuose naudojamas pakeičiamumo efektas remiamo įdarbinimo at-
veju yra 50 proc., o profesinio mokymo atveju 45 proc. Netiesioginis remiamo įdarbinimo ir mo-
kymų multiplikacinis efektas lygus 1.3.  

Grynasis poveikis užimtumui sumodeliuotas dviem laiko momentais – vertinimo momentu ir 
iki ŽIPVP priemon÷s pabaigos (pagal įvykdytus ir šiuo metu vykdomus projektus). Bendrasis po-
veikis užimtumui vertinimo momentu – 21 831 įsidarbinę asmenys (įskaitant išsaugotas darbo vie-
tas). Tik÷tinas bendrasis poveikis užimtumui iki ŽIPVP priemon÷s pabaigos – 41 164 įsidarbinę 
asmenys (įskaitant išsaugotas darbo vietas). Grynasis poveikis užimtumui vertinimo momentui – 
7 244 užimtieji, iki ŽIPVP priemon÷s pabaigos – 12 258 užimtieji.  
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Lentel÷ 23. Grynojo poveikio užimtumui vertinimas 

Intervencijos 

Bendrasis 
poveikis 
vertinimo 
momentu 

Prognozuo-
jamas ben-
drasis povei-
kis užimtu-
mui iki 
ŽIPVP prie-
mon÷s pa-
baigos 

Papil-
domu-
mo 
efektas 

Pakei-
čiamumo 
efektas 

Netiesio-
ginis mul-
tiplikaci-
nis efek-
tas 

Grynasis 
poveikis 
užimtu-
mui verti-
nimo mo-
mentu 

Prognozuo-
jamas gry-
nasis povei-
kis užimtu-
mui iki 
ŽIPVP 
priemon÷s 
pabaigos 

Grynojo 
poveikio 
dalis nuo 
bendrojo 
poveikio, 
proc. 

Profesinis mo-
kymas 

5417 8500 55 proc. 45 proc. 1,3 2130 3343 39  

Remiamas 
įdarbinimas 

15525 26694 50 proc. 50 proc. 1,3 5046 8676 33  

Darbo vietų 
išsaugojimas 

889 5970 20 proc. 65 proc. 1,1 68 460 8  

Viso 21831 41164   7244 12478 30  

Šaltinis: SFMIS duomenys, projektų administravimo ir finansavimo sutartys, kita projektų steb÷senos informacija, ver-
tintojų skaičiavimai. 

Bendrasis poveikis užimtumui parodo, kiek darbo ieškančių asmenų įsidarbino po dalyvavimo 
ŽIPVP priemon÷s „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ projektuose. Dalis jų įsidarbi-
no ne d÷l ŽIPVP priemon÷s poveikio, taip pat dalyvavusių projektuose įsidarbinimas išstūm÷ kitus 
asmenis. Pasireiškia ir kiti efektai. Kiek padid÷ja užimtumas d÷l ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo 
asmenų integracija į darbo rinką, parodo grynasis poveikis užimtumui. Remiantis EK metodologi-
ja, vertintojų skaičiavimais, tik÷tina, kad d÷l įgyvendintos ŽIPVP priemon÷s užimtumas šalyje pa-
did÷s apie 12,5 tūkst. užimtųjų.  
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Apibendrinimas 

 

5.5 Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo vertinimas 

ADRP priemonių efektyvumo vertinimas apima du lygius: 

• efektyvumo sukuriant produktą vertinimas, 

• efektyvumo sukuriant rezultatą/poveikį (didinant užimtumą) vertinimas. 

Pagrindinis tikslas – palyginti efektyvumą pagal rezultatą ir poveikį, t. y. įvertinti, kurios 
ADRP priemon÷s yra efektyviausios didinant užimtumą. Dalyvavimo ADRP priemon÷se sąnaudos 
apskaičiuotos remiantis ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką pro-
jektų duomenimis. Naudojami faktiniai duomenys iš pasibaigusių projektų ir planiniai duomenys iš 
vykdomų projektų. Vieno dalyvio dalyvavimo priemon÷je sąnaudos apskaičiuotos remiantis projek-
tų biudžetų tiesiogin÷mis išlaidomis. Netiesiogin÷s projektų išlaidos, finansuojamos ESF, svyruoja 
nuo 0,7 proc. iki 4,3 proc. nuo bendro biudžeto.  

Paveikslas 26. Efektyvumo sukuriant produktus vertinimas 

• Pagal ŽIPVP priemonę Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką yra 
įgyvendinti 3 projektai ir šiuo metu vykdomi 6 projektai. Įgyvendinus vykdomus 
projektus, tik÷tina, kad po dalyvavimo ADRP priemon÷se įsidarbins apie 
41 tūkst. darbo ieškančių asmenų (įskaitant apie 6 tūkst. asmenų, išsaugojusių 
darbo vietas).  

• Iki vertinimo momento (2010 m. lapkričio 2 dienos) ši ŽIPVP priemon÷ pad÷jo 
įsidarbinti ar išsaugoti darbo vietas beveik 22 tūkst. asmenų. 

• Įsidarbinimas po dalyvavimo ADRP priemon÷se neparodo grynojo poveikio už-
imtumui šalyje, kadangi pasireiškia įvairūs efektai (papildomumo, pakeičiamumo 
ir išstūmimo, netiesioginiai multiplikaciniai efektai). Remiantis vertintojų skai-
čiavimais tik÷tina, kad d÷l įgyvendintos ŽIPVP priemon÷s grynasis užimtumas 
šalyje padid÷s apie 12,5 tūkst. užimtųjų. 

• Lyginant ADRP priemonių poveikį tarpusavyje, nustatyta, kad didžiausią poveikį 
įsidarbinimui analizuojamu laikotarpiu tur÷jo darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas ir 
įdarbinimas subsidijuojant, mažesnį – profesinis mokymas, mažiausią tarp anali-
zuojamų priemonių – viešieji darbai. 
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Šaltinis: SFMIS duomenys, projektų administravimo ir finansavimo sutartys, kita projektų steb÷senos informacija, ver-
tintojų skaičiavimai. 

Vidutin÷s vieno dalyvio dalyvavimo ADRP priemon÷se sąnaudos sudaro 3594 litus. ADRP 
priemonių sąnaudos tarpusavyje skiriasi gana pastebimai. Mažiausiai kainuoja darbo ieškančio as-
mens įtraukimas į bedarbių teritorinio mobilumo priemonę (1134 litus) ir viešuosius darbus 
(1638 litus). Brangiausios priemon÷s – parama socialin÷ms įmon÷ms (10876 litai) ir profesinis mo-
kymas (6899 litai). ADRP priemonių palyginimas rodo bendras tendencijas, bet n÷ra absoliutus, nes 
dalyvavimo ADRP priemon÷je sąnaudos skiriasi d÷l pačios priemon÷s specifikos, jos trukm÷s, kitų 
aplinkybių. 

Subsidijų dydžiai reglamentuoti Užimtumo r÷mimo įstatyme. Pagal įdarbinimo subsidijuojant 
ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo priemones LDB kompensuoja darbdaviui LDB siųsto asmens įdar-
binimo išlaidas. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis diferencijuojamas pagal įdarbinto asmens pri-
klausymą tam tikrai remiamai grupei ir svyruoja nuo 50 iki 75 proc. nuo įdarbinto asmens darbo 
užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų SODROS įmokų. Subsidija negali viršyti 
dviejų Vyriausyb÷s patvirtintų minimalios m÷nesin÷s algos dydžių. Taigi subsidijos suma tiesiogiai 
priklauso nuo darbo užmokesčio dydžio, kuris n÷ra viešosios politikos sprendinys. Viešosios politi-
kos sprendinys yra dalies, kuriai taikoma subsidija, nustatymas. Lyginant su kitomis ESF finansuo-
jamomis priemon÷mis (pavyzdžiui, priemon÷ Valstyb÷s pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų 
įdarbinimui įmon÷se), 50 proc. darbo užmokesčio subsidija atrodo pagrįsta (atitinka kitų ESF prie-
monių, kuriomis remiamos įmon÷s, finansavimo intensyvumą). Iki 75 proc. darbo užmokesčio sub-
sidija taikoma sunkiausiai integruojamų asmenų grup÷ms. Profesinio mokymo dalyvio sąnaudos 
susideda iš dviejų pagrindinių dalių – profesinio mokymo programos kainos ir mokymo stipendijos. 
Maža dalis (vidutiniškai apie 6 proc.) skiriama dalyvių kelionių ir nakvyn÷s išlaidoms.  

 Paveikslas 27. Profesinio mokymo sąnaudų struktūra 

1 dalyvio dalyvavimo ADRP priemon ÷je kaštai, Lt  
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Šaltinis: ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką projektų „Bedarbių užimtumo didinimas“ 
ir „Parama užimtumui ir mobilumui“ duomenys. 

Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis apie ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo as-
menų integracija į darbo rinką projektus, vidutin÷ profesinio mokymo programos kaina yra 
3146 litai, vidutin÷ profesinio mokymo programos trukm÷ – apie 5 m÷nesiai. Tuo remiantis vieno 
bedarbio viena profesinio mokymo diena kainuoja apie 32 litus. Remiantis Dažniausiai ESF projek-
tuose numatomų prekių ir paslaugų kainų rinkos analize98, paprasti mokymai vienam įmon÷s dar-
buotojui vidutiniškai kainuoja apie 188 litus99. Apibendrinus ŠMM ministerijos duomenis apie pro-
fesinių mokyklų finansavimą, apskaičiuota, jog vieno profesin÷s mokyklos moksleivio mokymo 
išlaidos per metus sudaro apie 5520 litų per metus100, arba 31 litą per mokslo dieną. Taigi vidutin÷ 
profesinio mokymo kaina panaši kaip profesinių mokyklų moksleivių mokymo kaina ir keletą kartų 
mažesn÷ nei ESF finansuojamų paprastų mokymų įmon÷s darbuotojams kaina.  

Siekiant palyginti ADRP priemonių rezultatų ir poveikio sukūrimo efektyvumą, atlikti 4 skir-
tingi įvertinimai, kadangi efektyvumą galima vertinti pagal bendrąjį ir pagal grynąjį poveikį užim-
tumui. Taip pat svarbu išskirti ir koks būtų efektyvumas, jei ADRP priemon÷s būtų taikomos vieno-
doms tikslin÷ms grup÷ms. ADRP priemonių tarpusavio palyginimas rodo, kad siekiant ŽIPVP 
priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką tikslų (bedarbių įdarbinimo), remiamo 
įdarbinimo priemon÷s yra 2 – 3 kartus efektyvesn÷s (sąnaudų ir naudos požiūriu) nei profesinis mo-
kymas. Jų finansin÷s sąnaudos yra mažesn÷s, o įsidarbinimo rodikliai geresni nei profesinio moky-
mo. Viešųjų darbų įtaka įsidarbinimui gana menka, tačiau d÷l mažų finansinių sąnaudų šios ADRP 
priemon÷s efektyvumas panašus kaip įdarbinimo subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo. 
Gauti rezultatai atspindi ADRP priemonių efektyvumą aukšto nedarbo sąlygomis. Remiantis užsie-
nio šalyse atliktais tyrimais, ekonomikos augimo sąlygomis didžiausią svorį ADRP priemonių port-
felyje tur÷tų sudaryti profesinis mokymas. Esant žemam ir normaliam nedarbo lygiui profesinis 
mokymas laikytinas tinkamesne ir efektyvesne ADRP priemone nei remiamas įdarbinimas (plačiau 
5.3.2 skyriuje).  

                                                           
98 Šaltinis: ESFA 
99 Viena mokymų diena kainuoja 2820 litų be PVM. Daroma prielaida, kad vidutiniškai mokosi 15 darbuotojų.  
100 Visos mokyklos išlaidos per metus, neįskaitant investicinių projektų / vidutinis metinis moksleivių skaičius. 
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Lentel÷ 24. Efektyvumo sukuriant rezultatą ir poveikį vertinimas 

 Efektyvumo vertinimas 1 Efektyvumo vertinimas 2 Efektyvumo vertinimas 3 Efektyvumo vertinimas 4 

ADRP priemon÷ Įsidarbinusiųjų 
dalis nuo daly-
vavusių (ben-
drasis poveikis 
užimtumui) 

Priemon÷s iš-
laidos vienam 
įsidarbinusiam 
asmeniui, Lt 

Užimtųjų 
skaičiaus pa-
did÷jimas/ 
dalyvavusių 
asmenų skai-
čiaus (gryna-
sis poveikis 
užimtumui) 

Priemon÷s išlai-
dos/grynojo už-
imtumo padid÷-
jimas šalyje 1 
asmeniu, Lt 

Įsidarbinusiųjų 
dalis (apklausos 
duomenimis 
pagal suvieno-
dintą tikslinę 
grupę) 

Priemon÷s iš-
laidos vienam 
įsidarbinusiam 
asmeniui, Lt 

D÷l dalyvavimo 
priemon÷je 
įsidarbinusiųjų 
dalis 

Priemon÷s iš-
laidos vienam 
įsidarbinusiam 
asmeniui, Lt 

Profesinis mokymas 29 proc. 23464 12 proc. 59666 40 proc. 17249 18 proc. 38330 

Įdarbinimas subsidijuojant 57 proc. 6187 30 proc. 11756 

Darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas 58 proc. 7868 36 proc. 12675 

Viešieji darbai 

31 proc. 9687 10 proc. 29805 

24 proc. 6824 14 proc. 11698 

Šaltinis: SFMIS duomenys, projektų administravimo ir finansavimo sutartys, kita projektų steb÷senos informacija, UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s „Ieškančių darbo asmenų integ-
racija į darbo rinką“ naudos gav÷jų apklausos telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. duomenys ir vertintojų skaičiavimai. 

Efektyvumas palygintas pagal 4 indikatorius: 

• Efektyvumo vertinimas 1: pagal bendrąjį poveikį užimtumui, kuris prognozuojamas iki ŽIPVP priemon÷s pabaigos (remiantis faktiniais steb÷senos duome-
nimis). 

• Efektyvumo vertinimas 2: pagal grynąjį poveikį užimtumui, kuris vertina, kiek padid÷ja užimtųjų skaičius šalyje. Lentel÷je pateikti procentai rodo, kiek šaly-
je padid÷ja užimtųjų nuo dalyvavusių priemon÷je asmenų. Pavyzdžiui, 12 proc. profesinio mokymo atveju reiškia, kad, jei profesiniame mokyme dalyvautų 
100 asmenų, tai iš jų 29 asmenys įsidarbina (bendrasis poveikis), o užimtumas šalyje d÷l to padid÷ja 12 asmenų (grynasis poveikis). 

• Efektyvumo vertinimas 3: remiamasi vertinimo metu atliktos 500 ADRP priemon÷se dalyvavusių asmenų apklausos duomenimis. Tikslin÷ grup÷ ADRP 
priemonių palyginamumo tikslais yra sąlyginai suvienodinta.  

• Efektyvumo vertinimas 4: remiamasi vertinimo metu atliktos 500 ADRP priemon÷se dalyvavusių asmenų apklausos duomenimis. Atsižvelgiama į tai, kokia 
dalis asmenų įsidarbino būtent d÷l dalyvavimo ADRP priemon÷je.  
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Objektyviausias ADRP priemonių poveikio užimtumui vertinimo kriterijus yra įsidarbinimo 
rodiklis. Tačiau svarbu pažym÷ti, kad priemon÷s suteikia skirtingas naudas darbo ieškantiems as-
menims, be to, skiriasi priemonių poveikio tęstinumas. Įvertinti priemonių poveikio tęstinumą čia 
galimyb÷s n÷ra, nes pra÷jo per mažai laiko po priemonių pabaigos. Tačiau, remiantis atlikta tinka-
mumo analize, galime teigti, kad profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant ir darbo įgūdžių 
įgijimo r÷mimas suteikia priemonių dalyviams ilgalaikiškesnes naudas nes viešieji darbai. Esant 
dabartinei ADRP priemonių planavimo ir įgyvendinimo sistemai ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo 
asmenų integracija į darbo rinką tikslų ir sąnaudų balansą galima laikyti normaliu. Tačiau vertinto-
jai mato galimybę pasiekti geresnių rezultatų, jeigu būtų įgyvendinti sisteminiai pokyčiai. Galimybę 
pasiekti tuos pačius tikslus mažesn÷mis sąnaudomis galima suskirstyti į dvi grupes: (1) ADRP 
priemonių sąnaudas mažinančios priemon÷s ir (2) ADRP poveikį didinančios priemon÷s: 

(1) Vertinimo metu atliktų interviu duomenimis, konkurencija tarp profesinio mokymo 
paslaugų teik÷jų n÷ra pakankama. Didesnei konkurencijai prielaidas sudarytų profesinio 
mokymo organizavimas pagal „vaučerių“ sistemą, nes profesinio mokymo paslaugų teik÷-
jų gretas papildytų darbdaviai, kurie nor÷tų patys apmokyti darbuotojus. Profesinio mo-
kymo paslaugų pirkimo dokumentacijos analiz÷ nebuvo šio vertinimo objektas. Tačiau si-
ekiant konkurencijos did÷jimo tikslų, svarbu užtikrinti, kad, perkant profesinio mokymo 
paslaugas viešųjų pirkimų būdu, būtų taikomi adekvatūs reikalavimai, leidžiantys sukurti 
kuo didesnę paslaugų teik÷jų konkurenciją.  

(2) ADRP priemonių poveikį galima padidinti, geriau planuojant ir įgyvendinant ADRP 
priemones. ADRP priemonių portfelis tur÷tų būti formuojamas atsižvelgiant į nedarbo ap-
imtis šalyje. Žemo ir normalaus nedarbo lygio sąlygomis tinkamiausia priemon÷ yra pro-
fesinis mokymas. Aukšto nedarbo sąlygomis profesinio mokymo efektyvumas mažesnis ir 
efektyvesn÷mis laikytinos remiamo įdarbinimo priemon÷s (daugiausiai įdarbinimas subsi-
dijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas). Remiantis užsienio šalių ADRP priemonių fi-
nansavimo analize, galima teigti, kad profesiniam mokymui gali būti skiriama apie 
40 proc. ADRP priemonių biudžeto. Aukšto nedarbo sąlygomis ši dalis tur÷tų būti mažes-
n÷ – apie 30 proc. Reikia atkreipti d÷mesį, kad šie procentai nustatyti remiantis vertinimo 
metu surinktais įrodymais. Politikos formuotojams priimant sprendimus, būtina papildo-
mai atsižvelgti į tuo metu turimą informaciją. 

Vertintojų nuomone, ne mažiau nei planavimo etapas yra svarbus efektyvus ADRP priemonių 
įgyvendinimas. Pasteb÷tinos šios galimyb÷s gerinti įgyvendinimą ir pasiekti geresnius rezultatus: 

• Didelę LDB registruotų bedarbių dalį sudaro nemotyvuoti bedarbiai, verta stiprinti 
esamas ir taikyti naujas psichologin÷s ir socialin÷s pagalbos priemones, gerinančias 
bedarbių pasirengimą dalyvauti ADRP priemon÷se. Galimi įvairūs tokios veiklos or-
ganizavimo modeliai, tiek formuojant vidines specialistų grupes LDB, tiek ir įsigyjant 
šias paslaugas rinkoje.  

• Tobulintinas ADRP priemonių parinkimas konkrečiam bedarbiui. Skiriama nepakan-
kamai laiko konkretaus bedarbio situacijos analizei, į poreikių formavimą per mažai 
įtraukiami darbdaviai, profesinio mokymo poreikiai prognozuojami tik 1 metų laiko-
tarpiui. Šias problemas spręstų: 

o Profesinio mokymo organizavimas pagal įkainių (vaučerių) sistemą, sudarant 
galimybes mokytis ne tik profesinio mokymo institucijose, bet ir pas darbda-
vius. Per÷jimas prie šios sistemos laikytinas esminiu pokyčiu bedarbių profesi-
nio mokymo sistemoje. Būtų sudarytos prielaidos LDB teikiamų paslaugų 
lankstumui didinti, o profesinis mokymas labiau atitiktų darbdavių poreikius. 

o Vidutin÷s trukm÷s darbo rinkos poreikių prognozavimas, kuris informuotų apie 
profesijų poreikį vidutiniu laikotarpiu (maždaug penkeriems metams). 



ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių kokyb÷s ir efektyvumo vertinimas 
Galutin÷ vertinimo ataskaita 

 

111 

o Skiriant daugiau laiko konkretaus bedarbio situacijos analizei (kiek tai leidžia 
dabartin÷ darbo biržos veiklos organizavimo sistema). 

• Gaudami subsidiją darbdaviai neįsipareigoja palikti asmenį dirbti po subsidijos pabai-
gos. Svarstytina galimyb÷ dar detaliau diferencijuoti įdarbinimo subsidijuojant ir dar-
bo įgūdžių įgijimo r÷mimo priemon÷s taikymą pagal nedarbo trukmę, nei dabar numa-
tyta Užimtumo r÷mimo įstatyme, t. y. kad sunkiausiai integruojamų (ilgiausiai nedir-
busių) asmenų įdarbinimo atveju prievol÷ po subsidijos pabaigos išlaikyti darbuotoją 
nebūtų taikoma. Santykinai geresnes integracijos darbo rinkoje galimybes turinčių as-
menų atveju prievol÷ išlaikyti darbuotoją bent kelis m÷nesius po subsidijos pabaigos 
gal÷tų būti taikoma.  

• Piktnaudžiavimą subsidijomis galima sumažinti vykdant sistemingą subsidijų monito-
ringą (ar po subsidijos pabaigos asmuo paliekamas dirbti, kiek laiko, kod÷l atleidžia-
mas).  

• Bedarbių profesinio mokymo paslaugas teikiančių institucijų finansavimas per menkai 
susietas su jų veiklos rezultatais. Įsidarbinimo rezultatai po profesinio mokymo ar da-
lyvių atsiliepimai apie mokymų kokybę tiesiogiai nekeičia profesinio mokymo paslau-
gas teikiančių institucijų užsakymų ir finansavimo. 

Apibendrinimas 

• Vidutin÷s vieno dalyvio dalyvavimo ADRP priemon÷se sąnaudos sudaro 
3594 litus. ADRP priemonių sąnaudos tarpusavyje gana smarkiai skiriasi. 
Mažiausiai kainuoja darbo ieškančio asmens įtraukimas į bedarbių teritorinio 
mobilumo priemonę ir viešuosius darbus (1638 litus). Brangiausios priemon÷s 
– parama socialin÷ms įmon÷ms ir profesinis mokymas. 

• Vertinimo metu nustatyta, kad pagal ŽIPVP priemonę Ieškančių darbo asme-
nų integracija į darbo rinką vykdytų bedarbių profesinių mokymų vidutin÷ 
kaina panaši kaip profesinių mokyklų moksleivių mokymo vidutin÷ kaina ir 
net keletą kartų mažesn÷ nei ESF finansuojamų paprastų mokymų įmon÷s 
darbuotojams kaina.  

• Esant dabartinei ADRP priemonių planavimo ir įgyvendinimo sistemai 
ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką tikslų ir 
sąnaudų balansą galima laikyti normaliu. Tačiau vertintojai mato galimyb÷s 
pasiekti geresnių rezultatų, jeigu būtų įgyvendinti sisteminiai pokyčiai. Gali-
mybes pasiekti tuos pačius tikslus mažesn÷mis sąnaudomis galima suskirstyti 
į dvi grupes:  

1. ADRP priemonių sąnaudas mažinančios priemon÷s;  

2. ADRP poveikį didinančios priemon÷s. 
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Išvados 

Nr. Vertinimo klausimai 

Nuoroda į 
ataskaitos 
skyrių 

1.1.1 Kokių tikslų įgyvendinant aktyvias darbo rinkos priemones buvo siekiama 2004–2006 m. 
ES paramos laikotarpiu, kokie rezultatai pasiekti? Palyginti, kaip šie tikslai ir rezultatai susi-
ję su 2007–2013m. ES paramos laikotarpiu vykdomomis užimtumo skatinimo iniciatyvomis 
(ar tikslin÷s grup÷s išlieka tos pačios, ar siekiama naujų tikslų ir pan.)? 

2004–2006 m. paramos laikotarpiu ADRP priemonių įgyvendinimo tiksluose buvo ak-
centuojamas nedarbo mažinimas, bedarbių integracija į darbo rinką. Tuo tarpu 2007–
2013m. paramos laikotarpio pradžioje ADRP priemon÷s visų pirma buvo siejamos su 
siekiais suderinti darbo paklausą ir pasiūlą, su socialin÷s rizikos grupių asmenų įtrau-
kimu į darbo rinką, taip mažinant darbo j÷gos trūkumą. Poreikis pagrindin÷ms ADRP 
priemon÷ms, t. y. profesinis mokymas, viešieji darbai, įdarbinimas subsidijuojant, nu-
matytoms Užimtumo r÷mimo įstatyme, abiem laikotarpiais išliko panašus, tačiau 2007–
2013m. paramos laikotarpiu, keičiantis ekonominei situacijai, gerokai pakito remtinų 
ADRP priemonių proporcijos – pastebimai išaugo labiau į trumpalaikius tikslus orien-
tuotų ADRP priemonių – remiamo įdarbinimo, viešųjų darbų – dalis bendrame visų 
ADRP priemonių pakete.  

Pasteb÷tina, kad dabartiniu laikotarpiu gerokai išaugo ADRP priemonių finansavimo 
priklausomyb÷ nuo ES paramos l÷šų, o įprasti nacionaliniai ADRP priemonių finansa-
vimo šaltiniai – valstyb÷s biudžetas, Užimtumo fondas – pastebimai sumaž÷jo. 

Planuojant 2007–2013m. paramos laikotarpio ŽIPVP 1 prioriteto paramą ADRP prie-
mon÷ms, pastebima gana aiški tikslinių grupių pasirinkimo sąsaja su ŽIPVP planavimo 
metu egzistavusia situacija darbo rinkoje – į ADRP priemones įtraukiama daug sociali-
n÷s rizikos grupių (darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų), naujų darbo rinkos 
subjektų (asmenys, pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją), pas-
tebimas siekis profesin÷s reabilitacijos keliu sugražinti į darbo rinką iš jos iškritusius 
dalyvius. Taip buvo siekiama spręsti darbo j÷gos trūkumo problemą.  

ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką, kurioje numatytas 
ADRP priemonių įgyvendinimas, tikslai yra svarbūs, tačiau ne visiškai adekvatūs da-
bartinei situacijai darbo rinkoje. Esant aukštam nedarbo lygiui, subalansuoti darbo j÷-
gos paklausą ir pasiūlą yra faktiškai neįmanoma, o orientacija į mažiausiai motyvuotas 
grupes (ilgalaikiai bedarbiai, ekonomiškai neaktyvūs asmenys, neįgalieji) gal÷tų lemti 
netikslingą (sąnaudų atžvilgiu) l÷šų panaudojimą bei nespręstų nedarbo problemų tokiu 
mastu, kokio būtų galima tik÷tis pagal investicijas į ADRP. Šiuo atveju reikia ieškoti 
balanso tarp ilgalaikių (dabartinių priemon÷s) ir trumpalaikių (sprendžiant ekonominio 
sunkmečio ir aukšto nedarbo lygio) tikslų. Tai s÷kmingai buvo įgyvendinama keičiant 
ADRP priemonių finansavimo prioritetus, nuosekliai didinant finansavimo apimtis 
ADRP priemonių r÷mimui. Tais atvejais, kai programinio lygmens pokyčiai yra sun-
kiau įgyvendinami ar yra nebūtini, ADRP priemonių įgyvendinime į situaciją darbo 
rinkoje tiesiog yra reaguojama projektiniame lygmenyje ir toks prisitaikymas prie situ-
acijos neprieštarauja priemon÷s tikslams, uždaviniams ir numatytoms veikloms.  

Pagrindiniai iššūkiai ŽIPVP priemonių lygmenyje su kuriais susiduriama remiant 
ADRP priemones dabartiniu ES paramos laikotarpiu, yra pakankamo finansavimo joms 
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užtikrinimas ir peržiūr÷jimas atskirų priemon÷s rodiklių, kurių pasiekimas tampa gana 
abejotinu pasikeitusiame ekonominiame kontekste (85 proc. įsidarbinimo rodiklis po 
intervencijos). 

2007–2013m. paramos laikotarpio rodiklių prognozavimą, galima apibūdinti kaip reak-
ciją į esamą situaciją darbo rinkoje, t. y. suplanuotos priemon÷s ir rodikliai buvo tinka-
mi ir adekvatūs situacijai darbo rinkoje 2007 m., tačiau galimų ūkio raidos scenarijų 
visu programiniu periodu jie aiškiai neatspind÷jo. 

1.1.2. Koks 2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu vykdytų užimtumą skatinančių veiklų povei-
kis? Ar pasiteisino visos iniciatyvos ir investicijos šioje srityje? 

2004–2006 m. ES paramos laikotarpiu vykdytos užimtumą skatinančios veiklos tur÷jo 
svarų teigiamą poveikį tiek privataus tiek viešojo sektoriaus darbuotojų našumo augi-
mui, labiau kvalifikuotos darbo j÷gos įliejimui į įvairius ūkio sektorius, bedarbyst÷s 
problemų, ypač socialiai jautrių grupių tarpe, sprendimui. Kita vertus, kaip rodo anali-
zuoto laikotarpio patirtis, užimtumo skatinimui skirtos priemon÷s ne visada gali užtik-
rinti pasiektų rezultatų tęstinumą, kadangi be naudojamų finansinių instrumentų darbo 
rinką nuolat veikia ir daugelis kitų nuolat kintančių teisinių, socialinių ir ekonominių 
veiksnių. Tod÷l atsiranda poreikis iš anksto tinkamai įvertinti tik÷tinas išorinių veiksnių 
keliamas rizikas, galinčias sumažinti planuojamą efektą ir konkrečios intervencijos po-
veikio tęstinumą. 

Vertinant BPD 2.1 priemon÷s Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas poveikio (konteksto) 
rodiklį, galima teigti, jog 2008 m. jis viršijo planuotą poveikį, tačiau staigūs pokyčiai 
šalies ekonomikoje 2009 m. grąžino nedarbo situaciją šalyje į 2003 m. lygį. Taigi gali-
ma teigti, jog nedarbo lygio sumaž÷jimo rodiklis buvo pasiektas, tačiau d÷l pasikeitusių 
išorinių ir vidinių ekonominių sąlygų pasiektų rezultatų tęstinumas nebuvo tvarus.  

Nepaisant esminių BPD investicijų į suaugusiųjų neformalųjį ugdymą, nuo 2003 m. iki 
2008 m. BPD 2.2 priemon÷s Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimo prisitaikyti prie 
pokyčių ugdymas mokymosi visą gyvenimą rodiklis išaugo labai menkai ir išliko be-
veik dvigubai mažesnis negu bendras ES vidurkis. Tačiau tik÷tina, jog be šios priemo-
n÷s rodiklio reikšm÷ būtų dar mažesn÷. Taigi, priemon÷s aktualumas išlieka tiek BPD, 
tiek dabartiniu, tiek ateinančiu ES paramos laikotarpiu.  

BPD 2.2. priemon÷s pagrindu atliktos investicijos į privataus ir viešojo sektoriaus dar-
buotojų kvalifikacijos tobulinimą tur÷jo stiprų teigiamą poveikį priemon÷je dalyvavu-
sioms įmon÷ms ir organizacijoms, tačiau suveik÷ ir „išstūmimo“ efektas, kuris sumaži-
no teigiamą paramos poveikį. 

BPD 2.3 priemon÷s Socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ integracija poveikio 
rodikliai 2008 m. taip pat buvo nežymiai mažesni negu pradiniame 2003 m. atskaitos 
taške.  

Didžioji dalis darbo vietų (60 proc.) buvo sukurtos statybos, prekybos ir nekilnojamojo 
turto nuomos ekonomin÷se veiklose, kurioms kriz÷ tur÷jo didžiausią neigiamą poveikį. 
Remiantis BPD priemonių 2.1, 2.2, 2.3 veiklos ataskaitomis bei vertinimais, šie sekto-
riai taip pat yra vieni iš daugiausiai naudos gavusių ir iš investicijų į žmogiškąjį kapita-
lą. Tod÷l, atliekant ateinančio laikotarpio ES finansin÷s paramos planavimą, svarbu 
įvertinti tokio ateities scenarijaus riziką.  

Tvaresnio rezultatų tęstinumo ateityje galima tik÷tis, jeigu planuojant priemones dau-
giau d÷mesio būtų skiriama ilgalaikių ūkio ir darbo rinkos poreikių nustatymui. Kaip ir 
ankstesniuose ES paramos laikotarpiuose, taip ir planuojant 2014-2020 m. ES finansa-
vimo instrumentus, verta sustiprinti investicijų rizikos valdymo planą, administracinius 
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rizikos valdymo geb÷jimus bei atlikti ateities ūkio ir darbo rinkos įžvalgas ar prognosti-
nius vertinimus, įvertinant skirtingus ūkio ir darbo rinkos ilgalaikio vystymosi scenari-
jus bei pasitelkiant platesnį Lietuvos ir užsienio ekspertų ratą. 

1.1.3 Kokias galima identifikuoti 2004–2006 m. ES paramos laikotarpio klaidas ir pamokas užim-
tumo skatinimo srityje? Ar (kaip) į jas buvo atsižvelgta rengiantis 2007–2013m. ES para-
mos laikotarpiui? 

BPD priemon÷s buvo nepakankamai nukreiptos į ūkio produktyvumo didinimą ir vers-
lumo skatinimą siekiant, kad nebūtų prarastos esamos darbo vietos ir būtų kuriamos 
naujos. Ne visi priemonių poveikio rodikliai buvo pasiekti. BPD 2.1 priemon÷je išnau-
dotos ne visos ADRP efektyvumo didinimo galimyb÷s, nepakankamai efektyviai buvo 
leidžiamos l÷šos bedarbių profesiniam mokymui, teritorin÷s darbo biržos dažnai siunt÷ 
mokytis pagal profesinio mokymo ir neformalaus švietimo programas dalį nepakanka-
mai motyvuotų asmenų, tod÷l dar BPD laikotarpiu buvo siūloma bedarbiui suteikti ga-
limybę savarankiškai susirasti ir pasirinkti mokymo įstaigą.  

BPD 2.2 priemon÷s įgyvendinimo metu buvo nepakankamai kontroliuojama mokymų 
planų kokyb÷, parama pasiek÷ tik nedidelę potencialių pareišk÷jų dalį (3 proc. nuo visų 
registruotų Lietuvoje įmonių), nepaskatino įmonių intensyviau investuoti į darbuotojų 
mokymus, suveik÷ investicijų „išstūmimo“ efektas. Kita vertus, pagal BPD 2.2 priemo-
nę paramą gavo lyderiaujančios savo srityje įmon÷s, aukštesnę prid÷tinę vertę kuriantys 
ūkio sektoriai, ir tai leidžia tik÷tis didesn÷s investicijų į žmogiškąjį kapitalą grąžos. 
BPD 2.3 priemon÷je kaip problema pamin÷tina žema kai kurių tikslinių grupių (asme-
nų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų ar priklausančių nuo psichotropinių medžiagų) moty-
vacija susirasti darbą ar reintegruotis į visuomenę. Ši problema d÷l tikslin÷s grup÷s spe-
cifiškumo išlieka iki šiol. Į daugumą šių problemų buvo atsižvelgta rengiantis 2007–
2013m. ES paramos laikotarpiui. 

Kaip vieną iš problemų galima pamin÷ti nepakankamai tinkamą ir aiškų tikslų, uždavi-
nių ir rodiklių apibr÷žimą nagrin÷tose BPD priemon÷se Įsidarbinimo geb÷jimų ugdy-
mas (2.1 priemon÷), Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimo prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymas (2.2 priemon÷) ir Socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ integracija (2.3 
priemon÷). Kai kuriais atvejais priemon÷se, kurioms nekeliami užimtumo didinimo 
tikslai, rezultatui ir poveikiui matuoti buvo taikomi užimtumo didinimo rodikliai. Kita 
vertus, BPD laikotarpiu labai sustipr÷jo paramos planavimo ir administravimo geb÷ji-
mai, kurie leido efektyviau suplanuoti bei įgyvendinti 2007–2013m. paramos laikotar-
pio ŽIPVP priemones. 

Kaip pamin÷ta aukščiau, nepaisant didelio sukurtų ir išlaikytų darbo vietų skaičiaus 
BPD laikotarpiu, iš esm÷s nebuvo užtikrintas pakankamas teigiamo BPD poveikio už-
imtumui tęstinumas d÷l sisteminių priežasčių (pasaulin÷ finansų kriz÷, Lietuvos ekspor-
to rinkų susitraukimas, nekilnojamojo turto sektoriaus kriz÷ ir kt.). 

3.3 

1.2.1 Ar ŽIPVP 1 prioriteto užimtumą skatinančių priemonių keliami tikslai ir uždaviniai yra tin-
kami ir aktualūs, atsižvelgiant į pasikeitusią šalies ekonominę ir socialinę situaciją? 

Planuojant ŽIPVP intervencijas 2007–2013m. paramos laikotarpiui, dominavo tokie 
užimtumo skatinimo komponentai kaip darbo pasiūlos politika, socialin÷ įtrauktis, 
žmogiškasis kapitalas, darbo našumo didinimas. Dalies jų aktualumas pasikeitus eko-
nominei situacijai sumaž÷jo, tačiau daugeliu atveju paramą administruojančios institu-
cijos turi galimybę patikslinti intervencijos kryptis, nustatydamos naujus prioritetus ar 
keisdamos finansavimo apimtis. Tokie pakeitimai buvo vykdomi – daugeliu atveju 
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vykdomi pakeitimai prioriteto ir priemonių lygmenyje atspind÷jo vykstančius pokyčius 
Lietuvos ūkyje ir padidino šių priemonių aktualumą, atskleid÷ tinkamą min÷tų instituci-
jų reakciją į pokyčius darbo rinkoje sprendžiant labiau aktualias trumpalaikes užimtu-
mo problemas. 

Planuojant intervencijas, atkreiptinas d÷mesys, kad investicijos į žmogiškąjį kapitalą 
daugiausiai pasiteisintų tuo atveju, jei rinkoje atsirastų paklausa tokios kvalifikacijos 
žmogiškajam kapitalui, t. y. bent jau lygiagrečiai privalo būti sprendžiama darbo vietų 
pasiūlos, užimtumo problema. Priešingu atveju intervencija į žmogiškojo kapitalo 
kompetencijos didinimą, nesudarant/nesant rinkoje sąlygų gauti adekvatų kompetenci-
jai darbą ir užmokestį, nebūtų tinkama ir neduotų laukiamo poveikio. Taip pat pažym÷-
tina, kad 2007–2013m. paramos planavimo laikotarpiu egzistavusi didel÷ darbo j÷gos 
paklausa ir nepakankama pasiūla sudar÷ galimybes lengviau į darbo rinką įtraukti so-
cialin÷s rizikos grupes, ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, taip sprendžiant tiek užim-
tumo, tiek socialin÷s atskirties problemas. Tuo tarpu ekonominio sunkmečio laikotarpiu 
tokių intervencijų efektyvumas pastebimai sumaž÷ja. 

Šiuo metu ŽIPVP 1 prioriteto priemon÷s (ar atskiros jų veiklos), nukreiptos į darbo j÷-
gos pasiūlos didinimą, tik iš dalies tenkina esamus darbo rinkos poreikius, kadangi pa-
klausa šiai darbo j÷gai rinkoje dažnai yra nepakankama. Siekiant didesnio intervencijos 
efektyvumo labai svarbu, kad darbo j÷gos pasiūla kuo labiau atitiktų esamą ar potencia-
lią paklausą darbo rinkoje. 

Užsienio šalių (Vengrijos, Švedijos, Jungtin÷s Karalyst÷s) užimtumą skatinančių prie-
monių apžvalga ir šių šalių patirties palyginimas su Lietuva atskleid÷, kad daugeliu at-
veju užimtumą skatinančių priemonių kompleksas yra panašus, tačiau Lietuvoje mažiau 
d÷mesio skiriama jaunimo tikslinei grupei, nevyriausybiniam sektoriui, aukštesnę pri-
d÷tinę vertę kuriantiems sektoriams. 

Lietuvoje labai aukštas jaunimo nedarbo lygis, tod÷l jaunimas, nerasdamas darbo Lie-
tuvoje, turi didelę paskatą emigruoti. Tą patvirtina ir dideli emigracijos srautai. Tačiau 
jaunimo tikslin÷ grup÷ yra įtraukta tik į kai kurias ADRP priemones (pagal patikslintą 
Užimtumo r÷mimo įstatymą), dalinai prioretizuojama priemon÷je Verslumo skatinimas, 
tačiau manytina, kad yra nepakankamai išnaudotos papildomos jaunimo įtraukimo ir 
prioritetizavimo galimyb÷s į daugelio likusių prioriteto priemonių veiklas. 

Nevyriausybin÷s organizacijos yra įtrauktos į galimų naudos gav÷jų, pareišk÷jų ratą 
atskirose ŽIPVP 1 prioriteto priemon÷se, pavyzdžiui, Šeimos ir darbo įsipareigojimų 
derinimas, Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo 
rinką. Tačiau ilgalaik÷je perspektyvoje vert÷tų NVO dalyvavimą išpl÷sti labiau, ypač 
srityse, kuriose jau veikia pakankamai platus NVO sektoriaus organizacijų ratas (pa-
vyzdžiui, socialinis dialogas, įmonių ir organizacijų socialin÷ atsakomyb÷, verslumo 
skatinimas, emigracijos prevencin÷s priemon÷s). 

1.2.2 Kaip ir kiek ŽIPVP 1 prioriteto užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimas pad÷s 
spręsti užimtumo problemas šalyje? 

Apžvelgiant ŽIPVP 1 prioriteto įgyvendinimo laikotarpiu atliktus intervencijų finansa-
vimo pokyčius, pasteb÷ta, kad bene labiausiai sumaž÷jo d÷mesys (ir finansavimas) 
priemon÷ms, orientuotoms į darbo j÷gos pasiūlos didinimą (nes bedarbių skaičius nuo 
2007 m. išaugo beveik 5 kartus), socialin÷s įtraukties problemų sprendimą (pamin÷tinos 
priemon÷s: Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas; Neįgaliųjų profesin÷s reabili-
tacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų mokymas; Diskriminacijos 
mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje). Sumaž÷jo planuojamos 
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finansavimo apimtys žmogiškojo kapitalo ugdymui privačiame sektoriuje, tuo tarpu 
analogiškų veiklų finansavimas viešajame sektoriuje nepakito. Daugiausiai papildomų 
l÷šų buvo skirta kompleksinei Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką prie-
monei, taip sprendžiant ADRP priemonių finansavimo problemas ir trumpalaikius dar-
bo rinkos tikslus (plačiau žr. prie 1.3.1 klausimo). 

Trumpuoju laikotarpiu užimtumą skatinančios priemon÷s gali neduoti laukiamo povei-
kio, nes, kaip rodo kitų šalių patirtis, ekonomin÷s kriz÷s metu susiformavęs darbo rin-
kos nelankstumas sukuria prielaidas formuotis ilgalaikiam struktūriniam nedarbui, kuris 
nebūtinai sumaž÷tų net ir prasid÷jus sparčiam ekonomikos augimui. 

Įvertinus ŽIPVP 1 prioriteto priemonių veiklas, prioritetus ir įgyvendinimą, pasteb÷ta, 
kad kai kuriose priemon÷se (Šeimos ir daro įsipareigojimų derinimas, Kaimo vietovių 
darbo j÷gos persiorientavimas iš žem÷s ūkio į kitas veiklas, Socialin÷s rizikos ir socia-
linę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką) pritrūko d÷mesio priorite-
tams (išreikštiems naudos ir kokyb÷s vertinimo kriterijais), kurie tiesiogiai būtų sietini 
su užimtumo skatinimu, darbuotojų prisitaikymu prie rinkos poreikių, darbo našumo 
didinimu; veiklų tęstinumo užtikrinimui, tod÷l jų poveikis užimtumui, ko gero, bus ma-
žesnis nei planuota. 

Viena kertinių ŽIPVP 1 prioriteto priemonių kuriant naujas darbo vietas ir didinant 
darbo j÷gos paklausą ilguoju laikotarpiu, yra Verslumo skatinimas. Tačiau atkreiptinas 
d÷mesys, kad ekonominio nuosmukio laikotarpiu finansin÷s inžinerijos priemon÷s gali 
neduoti laukiamo efekto – sukurti, išlaikyti ir/ar pl÷sti verslą yra kur kas sud÷tingesnis 
uždavinys, tod÷l paklausa paskoloms ir/ar subsidijoms gali būti mažesn÷ nei planuota 
intervencijos planavimo laikotarpiu. Finansin÷s inžinerijos priemonių patrauklumas 
priklausys ir nuo to, kiek jos bus palankesn÷s (pigesn÷s) nei įprastin÷s finansavimo 
priemon÷s (komercinių bankų paskolos). Sąlygoms supanaš÷jus, paramos keliu gauna-
mos l÷šos d÷l papildomų biurokratinių apribojimų gali būti nepatrauklios. Atitinkamai, 
atsižvelgiant ir į bendras Lietuvos ekonomikos kaitos tendencijas, verta planuoti l÷šas ir 
sekančiai finansinei perspektyvai. 

Priemon÷ Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas Lietu-
voje išlieka itin aktuali. Lietuvoje, lyginant su ES-15 šalimis, yra žemas neįgaliųjų in-
tegracijos į darbo rinką lygis. Šiuo metu profesin÷s reabilitacijos programose dalyvauja 
tik keli procentai LDB registruotų neįgalių bedarbių skaičiaus. Augantys registruotų 
bedarbių, turinčių negalią, absoliutūs ir santykiniai skaičiai rodo, jog egzistuoja didelis 
profesin÷s reabilitacijos paslaugų, pl÷tros potencialas. Taigi tikslinga šią priemonę iš-
laikyti ir planuojant 2014-2020 metų ES paramos priemones. Priemon÷s veiklos yra 
tinkamos ir būtinos neįgaliųjų integracijai į darbo rinką. Platesnis neįgaliųjų įtraukimas 
į profesin÷s reabilitacijos programas sudarytų prielaidas teigiamam ekonominiam efek-
tui, mažinant socialinių išmokų apimtis. Mažesnę negalią turinčių asmenų prioritetiza-
vimas gal÷tų pagreitinti bendrą neįgaliųjų integraciją į darbo rinką. Tačiau kitų šalių 
patirtis rodo, jog Lietuvoje d÷l įvairių priežasčių gerokai mažesnis profesin÷s reabilita-
cijos programą baigusių asmenų įsidarbinimo rodiklis. Tai rodo galimybę didinti profe-
sin÷s reabilitacijos paslaugų efektyvumą. Profesin÷s reabilitacijos paslaugų efektyvu-
mas priklausys ir nuo bendros valstyb÷s įgyvendinamos socialin÷s politikos s÷km÷s. 

1.2.3. Kokiose ūkio veiklos srityse užimtumo skatinimui yra skiriama daugiausiai d÷mesio, ko-
kioms nepakankamai? 

Vertinant į profesinius mokymus nusiųstų bedarbių skaičiaus santykį su SD skelbiamu 
laisvų darbo vietų skaičiumi 2008-2010 m., galima pasteb÷ti, jog šiuo laikotarpiu profe-
sinių mokymų metu didesnis d÷mesys buvo skiriamas statybos, apdirbamosios gamy-
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bos, didmenin÷s prekybos, ir apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų srityse. Tuo tarpu, 
mažesnis d÷mesys buvo skiriamas darbo j÷gos paklausos tenkinimui transporto srityje, 
nors šioje srityse darbo j÷gos paklausa buvo viena didžiausių. Tačiau atliktas vertinimas 
leidžia teigti, jog ADRP profesinio mokymo priemon÷s iš esm÷s buvo nukreiptos į tin-
kamas ūkio veiklos sritis.  

Atliekant alternatyvų vertinimą naudojamas faktinis 2009-2010 m. LDB duomenų ba-
z÷se užregistruotų darbo vietų skaičiaus skirtingose ūkio srityse santykis su išsiųstų į 
profesinio mokymo programas asmenų skirtingose ūkio srityse skaičiumi. Vertinant į 
profesinius mokymus nusiųstų bedarbių skaičiaus santykį su LDB registruotų laisvų 
darbo vietų skaičiumi, taip pat galima teigti, jog profesiniai mokymai kaip viena iš 
ADRP priemonių buvo nukreipti į tinkamas identifikuotas atskiras ūkio sritis. Pateikti 
duomenys patvirtina, jog santykinai mažesnis d÷mesys buvo skiriamas transporto ūkio 
sričiai.    

Profesin÷s reabilitacijos dalyvių pasirinktos profesinio reabilitavimo programos nagri-
n÷jamu laikotarpiu taip pat buvo nukreiptos į tinkamas ūkio sritis, nors profesin÷s rea-
bilitacijos programos daro tik nežymų poveikį darbo j÷gos pasiūlai d÷l mažų apimčių.  

Reikia atkreipti d÷mesį, jog ŽIPVP įgyvendinimo laikotarpiu ADRP ir profesin÷s reabi-
litacijos priemon÷s buvo orientuojamos į tuometinę, greitai kintančią, darbo j÷gos pa-
klausą, neatliekant ilgesnio laikotarpio planavimo. Tačiau, netaikant ilgesn÷s trukm÷s 
darbo j÷gos paklausos prognozavimo metodų, sunku užtikrinti ilgalaikius konkrečių 
ūkio veiklos sričių darbo j÷gos poreikius. 

Taip pat tik÷tina, jog ūkiui atsigaunant, nemaža dalis atleistų kvalifikuotų darbuotojų 
sugrįžta į ankstesnį darbą, tod÷l mažesnis atkuriamų ar naujai sukuriamų darbo vietų 
skaičius tenka naujai į darbo rinką norintiems integruotis asmenims ar asmenims, kurie 
bedarbyst÷s metu buvo perkvalifikuoti profesinio mokymo metu. Tai patvirtina ir išlie-
kantis ypač aukštas jaunimo nedarbo lygis. D÷l šių priežasčių, maž÷jant darbo j÷gos 
paklausai, sud÷tinga užtikrinti ADRP profesinio mokymo ar profesin÷s reabilitacijos 
priemonių efektyvumą. 

Taigi, darbo j÷gos paklausos visose ūkio srityse kritimas ir perteklin÷s darbo j÷gos pa-
siūlos darbo rinkoje augimas galimai sumažino trumpalaikį planuojamą profesinio mo-
kymo ar reabilitacijos poveikį. Iš kitos pus÷s, ryšk÷ja ir kita tendencija, kai atskirose 
ūkio srityse, augant darbo j÷gos paklausai, nepaisant bedarbyst÷s apimčių, dalis darbo 
vietų lieka neužimtos, vystosi struktūrinis nedarbas. 

1.3.1 Kiek ir kaip priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką projektų įgyven-
dinimas prisid÷s prie užimtumo skatinimo Lietuvoje? Ar projektų metu taikomos priemon÷s 
yra kompleksin÷s, adekvačios, pagrįstos ir sudaro tinkamas prielaidas šalies užimtumo pro-
blemų sprendimui? 

Pagal ŽIPVP priemonę Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką yra įgyven-
dinamos ADRP priemon÷s ir teikiama parama socialin÷ms įmon÷ms. Daugiau nei 90 
proc. biudžeto skirta ADRP priemon÷ms. Įgyvendinamais projektais siekiama suteikti 
bedarbiams darbo rinkoje reikalingas kvalifikacijas, padidinti jų konkurencingumą, su-
daryti galimybę įsitvirtinti darbo rinkoje ar laikinai įsidarbinti. Lietuvoje taikomų 
ADRP priemonių įvairov÷ ir kompleksiškumas yra pakankamas. Taikomos pasaulin÷je 
praktikoje pripažintos ADRP priemon÷s, kurios naudojamos ir kitose ES šalyse.  

Apibendrinus ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką in-
tervencijas, galima pažym÷ti, kad pagrindin÷s ADRP priemon÷s pagal biudžetą ir daly-
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vių skaičių yra: 

• profesinis mokymas, 

• viešieji darbai, 

• įdarbinimas subsidijuojant. 

Vertinimo metu, šiose trijose ADRP priemon÷se dalyvavo 123 tūkst. asmenų arba 88,6 
proc. visų ESF remiamose ADRP priemon÷se dalyvaujančių asmenų.  

Pagal ŽIPVP priemonę Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką yra įgyven-
dinti 3 projektai ir vertinimo metu buvo vykdomi 6 projektai. Iki vertinimo momento 
(2010 m. lapkričio 2 dienos) ŽIPVP priemon÷ pad÷jo įsidarbinti ar išsaugoti darbo vie-
tas beveik 22 tūkst. asmenų, o planuojamas rodiklis yra 41 tūkst. darbo ieškančių asme-
nų įsidarbinimas (įskaitant apie 6 tūkst. asmenų išsaugojusių darbo vietas).  

Įsidarbinimas po dalyvavimo ADRP priemon÷se neparodo grynojo poveikio užimtumui 
šalyje, kadangi pasireiškia įvairūs efektai (papildomumo, pakeičiamumo ir išstūmimo, 
netiesioginiai multiplikaciniai efektai). Vertintojai apskaičiavo, kad d÷l įgyvendintos 
ŽIPVP priemon÷s grynasis užimtumas šalyje gali padid÷ti apie 12,5 tūkst. užimtųjų. 

ADRP priemonių taikymas ypatingai svarbus sunkiausiai darbo rinkoje integruojamų 
asmenų atžvilgiu. Tinkamas ADRP priemonių taikymas yra tik viena prielaida šalies 
užimtumo problemų sprendimui. Šiomis priemon÷mis užimtumo situaciją galima tik 
koreguoti, bet neįmanoma iš esm÷s pakeisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.3.2 Ar priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką projektų metu įgyvendina-
mos aktyvios darbo rinkos priemon÷s yra pakankamos, kokybiškos ir tenkina rinkos bei 
vartotojų poreikius? 

Lyginant su užsienio šalių praktika, finansavimo ir į ADRP priemones įtraukiamų be-
darbių kiekiai Lietuvoje laikytini nepakankamais. Lietuvoje ADRP priemon÷s finan-
suojamos panašiai kaip ir kitose Centrin÷s ir Rytų Europos šalyse, tačiau gerokai ma-
žiau nei Vakarų Europos ir Skandinavijos šalyse. Tokias apimtis būtų galima laikyti 
pakankamomis tik tuo atveju, jei žymiai didesnis d÷mesys būtų skiriamas ieškančių 
darbo asmenų konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugoms.  

ADRP priemonių kokyb÷ apibūdinama kaip šių priemonių naudingumas didinant užim-
tumą. Remiantis vertinimo metu atliktos ADRP priemon÷s dalyvių apklausos duome-
nimis nustatyta, kad naudingiausios buvo darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo ir įsidarbinimo 
subsidijuojant priemon÷s: 

• Dalyvavimas įdarbinimo subsidijuojant priemon÷je pad÷jo įsidarbinti 
30 proc. asmenų. 

• Dalyvavimas darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo priemon÷je pad÷jo įsidarbinti 
36 proc. asmenų. 

• Dalyvavimas profesiniame mokyme pad÷jo įsidarbinti 18 proc. asmenų. 

• Dalyvavimas viešuosiuose darbuose pad÷jo įsidarbinti 14 proc. asmenų. 

Subsidijų schemos (įdarbinimas subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas) yra 
gana populiarios ES darbo rinkos politikos priemon÷s. Vis d÷lto d÷l konkurencijos iš-
kraipymo, neigiamų efektų subsidijų negaunantiems asmenims ir piktnaudžiavimo ga-
limybių šių priemonių naudingumas yra ribotas. Jos labiau tinkamos ekonomin÷s rece-
sijos metu, esant aukštam nedarbo lygiui ir aiškiai susitelkiant į sunkiausioje ekonomi-
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n÷je pad÷tyje esančius asmenis – neįgaliuosius, ilgalaikius bedarbius ir kitus asmenis, 
kurių galimyb÷s savarankiškai susirasti darbą yra labai mažos.  

Ekonomin÷s recesijos metu viešųjų darbų priemon÷ yra naudinga spręsti sunkioje so-
cialin÷je situacijoje esančių bedarbių problemas. Taikant viešųjų darbų priemonę, vals-
tyb÷s išlaidos nedarbo socialinio draudimo išmokai ar socialin÷ms pašalpoms pakei-
čiamos valstyb÷s išlaidomis subsidijai už viešuosius darbus, mainais gaunant viešąją 
g÷rybę (tvarkomą ar pl÷tojamą infrastruktūrą ar panašiai). Žemo nedarbo sąlygomis ši 
priemon÷ n÷ra pakankamai naudinga, nes ji iš esm÷s nepagerina darbo j÷gos pasiūlos, 
tik sukuria laikiną užimtumą. Aukšto nedarbo sąlygomis ji yra tinkama. 

Profesinio mokymo kokyb÷s ir naudingumo išvados pateikiamos prie 1.3.4 vertinimo 
klausimo išvadų. 

1.3.3 Ar priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką projektų metu įgyvendina-
mos užimtumo skatinimo priemon÷s yra suplanuotos ir įgyvendinamos efektyviai (ypač kaš-
tų ir naudos aspektu)? Ar galima tų pačių tikslų pasiekti mažesn÷mis sąnaudomis? 

ŽIPVP priemon÷ ir pirmieji projektai buvo suplanuoti per daug optimistiškai. Įgyven-
dinimo metu į socialinius ir ekonominius pokyčius buvo sureaguota ir intervencija pa-
koreguota pagal situaciją darbo rinkoje. Vienu pagrindinių iššūkių išlieka ADRP prie-
monių finansavimo tęstinumas nuo 2012 metų.  

Vidutin÷s vieno dalyvio dalyvavimo ADRP priemon÷se sąnaudos sudaro 3 594 litus. 
ADRP priemonių sąnaudos tarpusavyje gerokai skiriasi. Mažiausiai kainuoja ieškančio 
darbo asmens įtraukimas į bedarbių teritorinio mobilumo priemonę (1 134 Lt) ir vie-
šuosius darbus (1 638 Lt). Brangiausios priemon÷s – parama socialin÷ms įmon÷ms 
(10 876 Lt) ir profesinis mokymas (6 899 Lt).  

Pagal ŽIPVP priemonę Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką vykdytų be-
darbių profesinių mokymų vidutin÷ kaina yra panaši kaip profesinių mokyklų mokslei-
vių mokymo vidutin÷ kaina. Bedarbių profesinio mokymo kaina keletą kartų mažesn÷ 
nei ESF finansuojamų paprastų mokymų įmon÷s darbuotojams kaina.  

ADRP priemonių tarpusavio palyginimas rodo, kad remiamo įdarbinimo priemon÷s yra 
2 – 3 kartus efektyvesn÷s (sąnaudų ir naudos požiūriu) nei profesinis mokymas. Jų fi-
nansin÷s sąnaudos yra mažesn÷s, o įsidarbinimo rodikliai geresni nei profesinio moky-
mo. Viešųjų darbų įtaka įsidarbinimui gana menka, tačiau d÷l mažų finansinių sąnaudų 
šios ADRP priemon÷s efektyvumas (sąnaudų ir naudos požiūriu) panašus kaip įdarbi-
nimo subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo. Atkreiptinas d÷mesys, kad tokia 
išvada gauta atliekant analizę aukšto nedarbo sąlygomis.  

Užsienio šalyse atliktų tyrimų duomenims, ekonomikos augimo sąlygomis profesinis 
mokymas yra efektyviausia priemon÷, o remiamo įdarbinimo priemonių efektas yra 
mažesnis ir trumpalaikis. 

Esant dabartinei ADRP priemonių planavimo ir įgyvendinimo sistemai ir ekonominei 
situacijai, ŽIPVP priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką tikslus 
ir sąnaudas galima laikyti subalansuotais. Tačiau geresni rezultatai būtų pasiekti, jeigu 
būtų įgyvendinti sisteminiai pokyčiai. Galimybes pasiekti tuos pačius tikslus mažesn÷-
mis sąnaudomis galima suskirstyti į dvi grupes: 

1. ADRP priemonių sąnaudas mažinančios priemon÷s. Prielaidas didesnei kon-
kurencijai sudarytų profesinio mokymo organizavimas pagal vaučerių siste-
mą, nes profesinio mokymo paslaugų teik÷jų gretas papildytų darbdaviai, ku-
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rie nor÷tų patys apmokyti darbuotojus. 

2. ADRP priemonių poveikį galima padidinti geriau jas planuojant ir įgyvendi-
nant. ADRP priemonių portfelis tur÷tų būti formuojamas atsižvelgiant į ne-
darbo apimtis šalyje. 

Greta planavimo svarbus yra ir efektyvus ADRP priemonių įgyvendinimas. Pasteb÷ti-
nos šios galimyb÷s gerinti įgyvendinimą ir pasiekti geresnius rezultatus: 

• Didelę darbo biržoje registruotų bedarbių dalį sudaro nemotyvuoti bedar-
biai. Verta stiprinti esamas ir taikyti naujas psichologin÷s ir socialin÷s pa-
galbos priemones, gerinančias bedarbių pasirengimą dalyvauti ADRP prie-
mon÷se. 

• Tobulintinas ADRP priemonių parinkimas konkrečiam bedarbiui. Nepakan-
kamai laiko skiriama konkretaus bedarbio situacijos analizei, į poreikių for-
mavimą per mažai įtraukiami darbdaviai, profesinio mokymo poreikiai 
prognozuojami tik 1 metų laikotarpiui.  

• Gaudami subsidiją, darbdaviai neįsipareigoja palikti asmenį dirbti po subsi-
dijos pabaigos. Svarstytina galimyb÷ dar detaliau diferencijuoti įdarbinimo 
subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo priemon÷s taikymą pagal 
nedarbo trukmę, nei dabar numatyta Užimtumo r÷mimo įstatyme.  

• Bedarbių profesinio mokymo paslaugas teikiančių institucijų finansavimas 
per menkai susietas su jų veiklos rezultatais.  

Piktnaudžiavimą subsidijomis galima sumažinti vykdant sistemingą subsidijų monito-
ringą (ar asmuo po subsidijos pabaigos paliekamas dirbti, kiek laiko, kod÷l atleidžia-
mas). 

1.3.4 Ar pagal šią priemonę vykdomi mokymai yra kokybiški, naudingi ir sudaro prielaidas užim-
tumo didinimui? 

Apskritai profesinio mokymo kokybę galima įvardinti kaip šiek tiek aukštesnę nei vidu-
tinę. Identifikuotos šios problemos, mažinančios profesinio mokymo kokybę: 

• Iki galo neparengta teisin÷ baz÷ profesinį mokymą organizuoti pagal įkainių 
(vaučerių) sistemą. Per÷jimas prie šios sistemos laikytinas esminiu pokyčiu 
profesinio mokymo sistemoje. Būtų sudarytos prielaidos darbo biržos tei-
kiamų paslaugų lankstumui ir geresniam profesinio mokymo atitikimui rin-
kos poreikiams.  

• Tobulintinas profesinio mokymo programų parinkimas pagal situaciją darbo 
rinkoje (skiriama nepakankamai laiko konkretaus bedarbio situacijos anali-
zei, per mažai į poreikių formavimą įtraukiami darbdaviai, poreikiai prog-
nozuojami tik 1 metų laikotarpiui). Geresnis profesinio mokymo programų 
parinkimas pagal darbo rinkos poreikius gal÷tų padidinti įsidarbinimą po 
profesinio mokymo maždaug 5 procentiniais punktais.  

• Apie 17 proc. į profesinio mokymo programą nusiųstų asmenų buvo mažai 
motyvuoti mokytis. Investicijos į tokius asmenis neatsiperka. Nemotyvuo-
tiems įsidarbinti asmenis pirmiausia tikslinga taikyti psichologin÷s ir socia-
lin÷s pagalbos priemones, keičiančias motyvaciją.  

• Profesinio mokymo priemon÷je dalyvavę asmenys teorinę mokymo dalį ver-
tina geriau, nei praktinę. Viena iš praktinio mokymo kokyb÷s vystymo 
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krypčių – didesnis darbdavių įtraukimas į profesinio mokymo organizavimą. 
Stiprintinas darbdavių vaidmuo planuojant programas, jų turinį, įgyvendi-
nant pameistrystes. 

• Vertinimo metu identifikuota galimyb÷ geriau panaudoti profesinio moky-
mo mokytojų potencialą ir autoritetą, siekiant keisti bedarbių motyvacijai 
mokytis ir dirbti. Darbo asmenims ieškantiems labai svarbus bendravimas su 
mokytoju, o mokytojo autoriteto poveikis yra svarus keičiant bedarbio nuo-
statas ir motyvaciją. Darbdavių vertinimais, pagrindin÷ po profesinio mo-
kymo įsidarbinančių asmenų problema – būtent motyvacijos dirbti stoka.  

• Bedarbių profesinio mokymo paslaugas teikiančių institucijų finansavimas 
per menkai susietas su jų veiklos rezultatais. Įsidarbinimo rezultatai po pro-
fesinio mokymo ar dalyvių atsiliepimai apie mokymų kokybę tiesiogiai neį-
takoja profesinio mokymo paslaugas teikiančių institucijų užsakymų ir fi-
nansavimo. Taip pat reik÷tų svarstyti licencijos panaikinimo klausimą tiems 
paslaugų tiek÷jams, kurie ilgą laiką realiai nevykdo profesinio mokymo pa-
slaugų teikimo.  

• Profesinio mokymo mokytojų dalykin÷s kompetencijos yra nepakankamos.  

Nustatyta, kad apie 20 proc. profesiniame mokyme dalyvavusių asmenų įsidarbina d÷l 
profesinio mokymo metu gautų naudų. Apie 70-80 proc. asmenų, įsidarbinančių po pro-
fesinio mokymo, įsidarbina pagal mokymų metu įgytą profesiją. 
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Rekomendacijos  

Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemon÷s 
rekomendacija įgyvendinti 

Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

Bendrosios rekomendacijos 

1. Kaip rodo 200-2006 ir 2007–2013m. 
paramos laikotarpių planavimo etapai, jų 
metu numatytos ateities gr÷sm÷s (įskaitant 
išorinius veiksnius) niekaip aiškiau 
neatspind÷jo ekonomikos stagnacijos ir 
nuosmukio rizikos, tuo tarpu visas 
planavimas buvo paremtas tuometine 
situacija rinkoje.  

Užimtumą skatinančių priemonių 
intervencijos prioritetai ir kryptys labai 
priklauso nuo ekonominio konteksto, bet 
situacija, lyginant planavimo ir 
įgyvendinimo etapus, stipriai pasikeit÷.  

 

Atliekant 2014-2020 m. finansin÷s perspektyvos su 
užimtumo skatinimu susijusių priemonių planavimą ir 
nustatant užimtumo finansavimo prioritetus, 
rekomenduotina naudoti įvairesnius ateities 
prognozavimo instrumentus (pvz., įžvalgas), kurie 
pad÷tų tiksliau nustatyti ūkio raidos scenarijus ir 
prioritetus, iš anksto tinkamai įvertintų galimas rizikas, 
galinčias sumažinti planuojamą intervencijos efektą ir 
tęstinumą. Šiems tikslams pasiekti rekomenduotina: 

a) atlikti ilgalaik÷s Lietuvos ūkio raidos ir darbo 
rinkos pl÷tros įžvalgą (prognostinį vertinimą) 2030 
metams, numatant alternatyvius scenarijus ir 
ilgalaikę ūkio raidos ir darbo rinkos pl÷tros viziją;  

b) parengti investicijų į žmogiškuosius išteklius 
rizikų valdymo priemonių planą. 

Finansų ministerija 

Ūkio ministerija 

Socialin÷s apsaugos 
ir darbo ministerija 

 

Planuojant 2014-
2020 m. finansinę 
perspektyvą 

2. Lietuvoje labai aukštas jaunimo (20-29 
metų) nedarbo lygis, tod÷l yra labai didel÷ 
rizika, kad šios tikslin÷s grup÷s asmenys, 
nerasdami darbo Lietuvoje, turi didelę 
paskatą emigruoti. Tai atsispindi ir gerokai 
išaugusiuose emigracijos srautuose. Tokios 
tendencijos ilguoju laikotarpiu gali sukelti 
labai dideles neigiamas pasekm÷s Lietuvos 

Atliekant 2014-2020 m. finansin÷s perspektyvos su 
užimtumo skatinimu susijusių priemonių planavimą, 
svarbu papildomai prioritetizuoti jaunimo tikslinę 
grupę, sudarant jai sąlygas tiek susirasti darbą, tiek 
įsitvirtinti Lietuvos darbo rinkoje. Tarp 
rekomenduojamų įgyvendinti priemonių:  

1. Priemon÷se, kuriose numatytas konkursinis 
projektų finansavimas išskirti jaunimo tikslinę 

Socialin÷s apsaugos 
ir darbo ministerija 

 

2007–2013m. 
paramos laikotarpiu 

Planuojant 2014-
2020 m. finansinę 
perspektyvą 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemon÷s 
rekomendacija įgyvendinti 

Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

ūkiui, paskatinti spartesnį visuomen÷s 
sen÷jimą. Nors tam tikri žingsniai jau yra 
padaryti – pataisytas Užimtumo r÷mimo 
įstatymas, kai kuriose ŽIPVP priemon÷se 
(Verslumo skatinimas, Ieškančių darbo 
asmenų integracija į darbo rinką) jaunimas 
yra numatytas kaip viena iš prioritetinių 
grupių, tačiau ši problema išlieka aktuali. 

 

grupę kaip prioritetinę, suteikiant papildomus 
balus pagal naudos ir kokyb÷s vertinimo 
kriterijus. 2007–2013m. paramos laikotarpiu ši 
rekomendacija vis dar aktuali priemonei 
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmon÷se. 

2. Priemon÷se, kuriose l÷šos skirstomos valstyb÷s 
projektų planavimo būdu  numatyti ir išskirti 
atskiras veiklas (projektus), kurios būtų skirtos 
jaunimo tikslinei grupei, jos integracijai ir 
įsitvirtinimui darbo rinkoje. 2007–2013m. 
paramos laikotarpiu ši rekomendacija vis dar 
aktuali Kaimo vietovių darbo j÷gos 
persiorientavimas iš žem÷s ūkio į kitas veiklas, 
Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo 
rinką priemon÷ms. 

3. Ypatingą d÷mesį skirti jaunimo tikslinei grupei 
finansin÷s inžinerijos (verslumo skatinimo) 
priemon÷se, sudarant kuo palankesnes sąlygas 
šiai tikslinei grupei užsiimti verslu Lietuvoje. 
Tai gali būti įgyvendinta numatant atskiras 
veiklas, skirtas tik jaunimo tikslinei grupei (pvz., 
su verslumu susiję mokymai, jaunimo įsteigtų 
įmonių r÷mimas), suteikiant palankesnes 
finansavimo sąlygas nei kitoms tikslin÷ms 
grup÷ms ir pan. 

Su ADRP priemonių įgyvendinimu susijusios rekomendacijos 

3. Žemo ir vidutinio nedarbo sąlygomis Rekomenduojama, planuojant investicijas į ADRP Socialin÷s apsaugos Planuojant 2014-
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemon÷s 
rekomendacija įgyvendinti 

Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

tinkamiausia ADRP priemone laikytinas 
profesinis mokymas. Aukšto nedarbo 
sąlygomis profesinio mokymo efektyvumas 
yra mažesnis ir efektyvesn÷mis laikytinos 
remiamo įdarbinimo priemon÷s (daugiausiai 
įdarbinimas subsidijuojant ir darbo įgūdžių 
įgijimo r÷mimas). 

Į šią tendenciją Socialin÷s apsaugos ir darbo 
ministerija reagavo priemon÷s Ieškančių 
darbo asmenų integracija į darbo rinką 
įgyvendinimo metu. Tačiau svarbu, kad į tai 
būtų atsižvelgiama ir investicijų planavimo 
etape. 

priemones, atsižvelgti į prognozuojamą nedarbo lygį ir 
situaciją darbo rinkoje. Normaliomis ekonomikos 
sąlygomis profesiniam mokymui galima skirti apie 40 
proc. ADRP priemonių biudžeto. Aukšto nedarbo 
sąlygomis ši dalis tur÷tų būti mažesn÷ – apie 30 proc. 
Reikia atkreipti d÷mesį, kad šie procentai yra vertintojų 
suformuoti remiantis vertinimo metu surinktais 
įrodymais. Politikos formuotojams priimant sprendimus 
papildomai būtina atsižvelgti į tuo metu žinomą 
informaciją. 

ir darbo ministerija 

 

2020 m. finansinę 
perspektyvą 

4. ADRP priemonių efektyvumas dažnai yra 
nulemtas tokių išorinių faktorių, kaip žema 
bedarbių motyvacija, suinteresuotumo stoka 
oficialiai įsidarbinti. Šie išoriniai veiksniai iš 
esm÷s mažina ADRP priemonių efektyvumą 
ir tik÷tiną poveikį. 

Rekomenduojama skirti daugiau laiko konkretaus 
bedarbio situacijos analizei: 

• bedarbio motyvacijos nustatymui, 

• ADRP priemonių parinkimui. 

Stiprinti esamas ir taikyti naujas psichologin÷s ir 
socialin÷s pagalbos priemones, gerinančias bedarbių 
pasirengimą dalyvauti ADRP priemon÷se. Galimi 
įvairūs tokios veiklos organizavimo modeliai, tiek 
formuojant vidines specialistų grupes darbo biržoje, tiek 
ir įsigyjant šias paslaugas rinkoje. 

Socialin÷s apsaugos 
ir darbo ministerija 

Lietuvos darbo birža 

Nuolat 

5. Profesinio mokymo poreikiai 
prognozuojami tik vienerių metų 

Rekomenduojama vykdyti ir reguliariai atnaujinti 
vidutin÷s trukm÷s darbo rinkos poreikių prognozavimą, 

Socialin÷s apsaugos 
ir darbo ministerija 

Nuolat 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemon÷s 
rekomendacija įgyvendinti 

Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

laikotarpiui. Tai viena iš priežasčių, 
lemiančių nepakankamą bedarbių profesinio 
mokymo atitiktį rinkos poreikiams. 

kuris informuotų apie profesijų poreikį vidutiniu 
laikotarpiu (maždaug penkeriems metams) ir pagal tai 
formuoti profesinio mokymo kryptis.  

Lietuvos darbo birža 

6. Bedarbių profesinio mokymo paslaugas 
teikiančių institucijų finansavimas per 
menkai susietas su jų veiklos rezultatais. 
Įsidarbinimo rezultatai po profesinio 
mokymo ar dalyvių atsiliepimai apie 
mokymų kokybę tiesiogiai neįtakoja 
profesinio mokymo paslaugas teikiančių 
institucijų užsakymų ir finansavimo. 

 

Priklausomai nuo to, kaip toliau bus organizuojamas 
profesinis mokymas (šiame programavimo periode ir 
2014-2020 m. programavimo periode), 
rekomenduojame: 

a) Įsigyjant profesinio mokymo paslaugas viešųjų 
pirkimų būdu: 

Svarstyti galimybę įsidarbinimo po profesinio 
mokymo sąlygas įtraukti į viešųjų pirkimų 
konkurso sąlygas (pvz. numatant sąlygą, kad tam 
tikras skaičius baigusių profesinio mokymo 
paslaugas įsidarbintų arba numatant apmok÷jimo 
tiek÷jui sąlygas priklausomai nuo įsidarbinimo 
rezultatų).  

b) Vykdant profesinį mokymą pagal įkainių (vaučerių) 
sistemą: 

Rinkti ir analizuoti įsidarbinimo po profesinio 
mokymo rezultatus pagal profesinio mokymo 
paslaugų teik÷jus. Parengti tvarką, kaip į surinktą 
informaciją turi būti atsižvelgiama organizuojant 
profesinį mokymą (pvz. profesinio mokymo 
paslaugų teik÷jų reitingavimas ar pan.). 

Socialin÷s apsaugos 
ir darbo ministerija 

Švietimo ir mokslo 
ministerija 

Lietuvos darbo birža 

 

 

Nuolat 

7. Subsidijų schemoms būdingos rizikos, kad 
darbdaviai gali siekti laikinai įdarbinti 

Siekiant sumažinti piktnaudžiavimo subsidijomis 
atvejus, rekomenduojama vykdyti sistemingą subsidijų 

Socialin÷s apsaugos 
ir darbo ministerija 

Nuolat 



ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių kokyb÷s ir efektyvumo vertinimas 
Galutin÷ vertinimo ataskaita 

 

126 

Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemon÷s 
rekomendacija įgyvendinti 

Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

asmenį tik d÷l finansin÷s naudos (išlaidų 
kompensavimo subsidijos forma), iš anksto 
žinodami, kad, pasibaigus subsidijos 
mok÷jimui, įdarbintą asmenį atleis iš darbo. 

Gaudami subsidiją pagal įdarbinimo 
subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo 
r÷mimo priemonę, darbdaviai neįsipareigoja 
palikti asmenį dirbti po subsidijos pabaigos. 

monitoringą: 

• steb÷ti ar po subsidijos pabaigos asmuo 
paliekamas dirbti, 

• kiek laiko dirba, 

• kod÷l atleidžiamas. 

Svarstytina galimyb÷ diferencijuoti įdarbinimo 
subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo 
priemon÷s taikymą pagal nedarbo trukmę. T. y. kad 
įdarbinimo sunkiausiai integruojamus (ilgiausiai 
nedirbusius) asmeis, prievol÷ po subsidijos pabaigos 
išlaikyti darbuotoją nebūtų taikoma. Prievol÷ išlaikyti 
santykinai geresnes integracijos darbo rinkoje 
galimybes turinčius darbuotojus bent kelis m÷nesius po 
subsidijos pabaigos gal÷tų būti taikoma. 

Svarstytina galimyb÷ taikyti progresyvinį mechanizmą 
darbdavių, kurie įdarbina asmenis pagal subsidijų 
schemas, prioritetizavimui pagal šių subjektų patirtį 
pasinaudojant subsidija. T. y. prioritetizuoti tas įmones 
(esant ribotiems ištekliams), kurios praeityje 
pademonstravo santykinai geresnį efektyvumą, t. y. 
išlaik÷ darbuotoją(-us) ilgesnį laiką nei subsidijos 
periodas. 

Lietuvos darbo birža 
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Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką). 

• Interviu su projekto „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ projekto vadovu 
(priemon÷ Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką). 

• Interviu su projekto „Laikinieji darbai“ projekto vadovu (priemon÷ Ieškančių 
darbo asmenų integracija į darbo rinką). 

• Interviu su projekto „Profesin÷s reabilitacijos paslaugų teikimas“ projekto vadovu 
(priemon÷ VP1-1.2-SADM-02-V Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistemos 
kūrimas ir įgyvendinimas). 

• Interviu su Lietuvos darbo biržos Užimtumo r÷mimo skyriaus ved÷ju. 

• Interviu su Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdančiuoju direktoriumi.  

• 2 interviu su Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos 
atstovais (Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos departamentas, Darbo 
departamentas).  

• Interviu su Lietuvos pramonininkų konfederacijos verslo socialin÷s politikos ir 
teis÷s departamento direktoriumi. 

• Interviu su Lietuvos spaustuvininkų asociacijos vykdančiuoju direktoriumi. 

• 20 interviu su priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką 
naudos gav÷jais (bedarbiais). 

Vertinimo metu atlikt ų apklausų duomenys  

• UAB „ProBaltic Consulting“, priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į 
darbo rinką naudos gav÷jų apklausa telefonu, 2010 m. lapkričio-gruodžio m÷n. 
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Priedai 

Priedas Nr.1: Stebėsenos rodikliai, apibūdinantys strateginį 
kontekstą Lietuvoje, ES-27 bei ES-15 

Lentel÷ 25. BVP augimas, proc. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3K 

Lietuva 6,7 6,9 10,2 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9 -14,7 0,4 

ES-27 3,9 2,0 1,2 1,3 2,5 2,0 3,2 3,0 -4,2 1,8 

ES-15 1,9 1,2 1,2 2,3 1,8 3,0 2,8 0,3 -4,3 1,8 

Duomenys: Eurostat. 

Lentel÷ 26. Gyventojų užimtumo lygis, proc. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3K 

Lietuva 57,5 59,9 61,1 61,2 62,6 63,6 64,9 64,3 60,1 58,5 

ES-27 62,6 62,4 62,6 63,0 63,5 64,5 65,4 65,9 64,6 n/a 

ES-15 64,1 4,2 64,5 64,9 65,4 66,2 66,9 67,3 65,9 n/a 

Duomenys: Eurostat 

Lentel÷ 27. Moterų užimtumo lygis, proc. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3K 

Lietuva 56,2 57,2 58,4 57,8 59,4 61,0 62,2 61,8 60,7 59,0 

ES-27 54,3 54,4 54,9 55,6 56,3 57,3 58,3 59,1 58,6 n/a 

ES-15 55,0 55,6 56,2 57,0 57,8 58,7 59,7 60,4 59,9 n/a 

Duomenys: Eurostat 

Lentel÷ 28. Vyresnių nei 55 m. asmenų užimtumo lygis, proc. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3K 

Lietuva 38,9 41,6 44,7 47,1 49,2 49,6 53,4 53,1 51,6 n/a 

ES-27 37,7 38,5 40,0 40,7 42,3 43,5 44,6 45,6 46,0 n/a 

ES-15 38,8 40,2 41,7 42,6 44,2 45,3 46,5 47,4 48,0 n/a 

Duomenys: Eurostat 

Lentel÷ 29. Nedarbo lygis, proc. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3K 

Lietuva 16,5 13,5 12,5 11,4 8,3 5,6 4,3 5,8 13,7 17,8 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3K 

ES-27 8,5 8,9 9,0 9,1 8,9 8,2 7,2 7,0 8,9 n/a 

ES-15 8,4 8,9 9,0 9,1 8,9 8,2 7,2 7,0 8,9 n/a 

Duomenys: Eurostat 

Lentel÷ 30. Ilgalaikis nedarbas, proc. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3K 

Lietuva 9,3 7,2 6,0 5,8 4,3 2,5 1,4 1,2 3,2 7,5 

ES-27 3,9 4,0 4,1 4,2 n/a 3,7 3,1 2,6 3,0 n/a 

ES-15 3,1 3,1 3,3 3,4 n/a 3,2 2,8 2,6 3,0 n/a 

Duomenys: Eurostat 

Lentel÷ 31. Nedarbas jaunesnių nei 25 m. asmenų, proc. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3K 

Lietuva 30,9 22,4 25,1 22,7 15,7 9,8 8,2 13,4 29,2 35,5 

ES-27 17,4 18,0 18,2 18,6 18,4 17,2 15,4 15,5 19,7 n/a 

ES-15 15,0 15,6 16,4 17,2 17,4 16,3 15,0 15,5 19,4 n/a 

Duomenys: Eurostat 

Lentel÷ 32. Vyresnių nei 50 m. asmenų nedarbo lygis, proc. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3K 

Lietuva 14,3 11,6 16,9 14,5 7,1 7,8 3,9 7,2 12,8 14,9 

Duomenys: Statistikos departamentas prie LRV 

Lentel÷ 33. Mokymasis visą gyvenimą vyresnių nei 25 m. asmenų, proc. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3K 

Lietuva 3,5 3,0 3,8 5,9 6,0 4,9 5,3 4,9 4,5 2,6 

ES-27 7,1 7,2 8,5 9,3 9,8 9,7 9,5 9,4 9,3 n/a 

ES-15 8,0 8,1 9,8 10,7 11,3 11,2 10,9 10,8 10,8 n/a 

Duomenys: Eurostat 

Lentel÷ 34. Skurdo rizikos lygis, proc. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Lietuva 17 n/a n/a n/a 20,5 20,0 19,1 20,0 20,6 

ES-27 n/a n/a n/a n/a 16,4 16,5 16,7 16,5 16,3 

ES-15 n/a n/a 15 17 15,7 15,9 16,5 16,2 16,1 
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Duomenys: Eurostat 

Lentel÷ 35. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkis, proc. 

 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 

Lietuva 16,0 n/a 15,0 17,7 17,6 17,5 n/a 

ES-27 n/a n/a n/a 18,7 18,3 n/a n/a 

ES-15 n/a 13,2 n/a 17,1 20,0 21,6 15,3 

Duomenys: Eurostat. 
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Priedas Nr. 2: Pagrindiniai 2.1 priemonės Įsidarbinimo gebėjimų 
ugdymas rezultatai 

Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. 

BPD numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška 

Per 2004–2009 m. 
pasiekti BPD 

rodikliai 

Suplanuotų ir 
pasiektų rodikli ų 
palyginimas su 

BPD, proc. 

1 2 3 4 5 

Pasiekimo rodikliai 

Išmokytų naudos gav÷jų skai-
čius veiklos pabaigoje 

asm. 10000 28145 281 

Iš jų: moterys asm. 5000 20019 400 

jaunimas iki 25 m. asm. 3000 6129 204 

ilgalaikiai bedarbiai asm. 3000 5352 178 

Rezultatų rodikliai 

Bendras įdarbinimo rodiklis po 
aktyvinimo 

proc. 50 65 130 

Iš jų: moterys asm. 2500 15356 614 

Dalyviai, įgijusieji profesinę 
kvalifikaciją 

asm. 6 000 8 886 148 

Iš jų: moterys asm. 3 000 6 075 203 

jaunimas iki 25 m. asm. 2 000 2 493 125 

ilgalaikiai bedarbiai asm. 1 500 1 467 98 

Dalyviai, kurie tęsia mokymąsi asm. 1 000 105 11 

Iš jų: moterys asm. 450 76 17 

jaunimas iki 25 m. asm. 300 67 22 

ilgalaikiai bedarbiai asm. 70 36 51 

Poveikio rodikliai 

Sumaž÷jęs nedarbo lygis proc. punk-
to 

1,5 6,5 433 

Šaltinis: Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita. Finansų 
ministerija, 2010 m. rugs÷jo 20 d., Vilnius. 
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Priedas Nr. 3: Pagrindiniai 2.3 priemonės Socialinės atskirties 
prevencija ir socialinė integracija rezultatai 

Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. 

BPD numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška 

Per 2004–2009 m. 
pasiekti BPD 

rodikliai 

Suplanuotų ir 
pasiektų rodikli ų 
palyginimas su 

BPD, proc. 

Pasiekimo rodikliai 

Išmokytų naudos gav÷jų skaičius 
veiklos pabaigoje 

asm. 1500 23151 1543 

Iš jų: moterys asm. 900 9466 1052 

neįgalieji asm. 800 4064 508 

kaliniai ir grįžę iš įkalinimo 
įstaigų asmenys 

asm. 300 7583 2528 

asmenys, priklausomi nuo 
psichotropinių medžiagų 

asm. 100 1168 1168 

Paramą gavusių socialinių užim-
tumo įmonių skaičius 

vnt. 5 2 40 

Rezultatų rodikliai 

Skaičius dalyvių, įgijusių profesi-
nę kvalifikaciją 

asm. 500 2102 420 

Iš jų: moterys asm. 300 799 266 

neįgalieji asm. 200 548 274 

kaliniai ir grįžę iš įkalinimo 
įstaigų asmenys 

asm. 50 706 1412 

asmenys, priklausomi nuo 
psichotropinių medžiagų 

asm. 20 159 795 

Skaičius dalyvių, kurie tęsia mo-
kymąsi 

asm. 100 357 357 

Iš jų: moterys asm. 50 99 198 

neįgalieji asm. 10 170 1700 

kaliniai ir grįžę iš įkalinimo 
įstaigų asmenys 

asm. 5 23 460 

asmenys, priklausomi nuo 
psichotropinių medžiagų 

 5 150 3000 

Bendras įsidarbinimo rodiklis po 
aktyvinimo 

asm. 1452 1298 89 

Bendras įsidarbinimo rodiklis po 
aktyvinimo 

proc. 30 n.d. n.d. 

Poveikio rodikliai 

Išaugęs moterų darbo j÷gos akty-
vumo lygis 

proc. 
punkto 

1 n.d. n.d. 

Išaugęs darbo j÷gos aktyvumo 
lygis 

proc. 
punkto 

1 n.d. n.d. 
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Šaltinis: Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita. Finansų 
ministerija, 2010 m. rugs÷jo 20 d., Vilnius. 
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Priedas Nr. 4: ŽIPVP 1 prioriteto priemonių rodikliai  

Priemon÷s 
pavadinimas 

Priemon÷s 
kodas Pavadinimas Tipas Matavimo vnt. 

Veiksmų programų 
priede nurodyta 
planuojama pasiekti 
steb÷senos rodiklio 
reikšm÷ 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
steb÷senos 
rodiklio reikšm ÷ 

mokyme dalyvavę 
asmenys          

Produkto          Skaičius          73 000,00 26 286,00 

iš jų mokyme, suteikiančiame ar 
tobulinančiame profesinę 
kvalifikaciją, specialiąsias 
profesines žinias ir 
įgūdžius          

Produkto          Skaičius          63 000,00 26 123,00 

įgytų žinių, geb÷jimų 
pritaikomumas darbo vietoje, 
pra÷jus 6 m÷nesiams po 
mokymo           

Rezultato          Procentai          75  

s÷kmingai baigusieji mokymą 
(įgyti kvalifikacijos ar 
neformaliojo mokymo kursų 
baigimo 
pažym÷jimai)          

Rezultato          Skaičius          65 700,00 25 827,00 

įmon÷s, kurios organizuoja savo 
darbuotojams tęstinio mokymo 
kursus          

Rezultato          Procentai          60  

Žmogiškųjų 
išteklių 
tobulinimas 
įmon÷se 

VP1-1.1-
SADM-01-
K          

iš jų smulkiojo ir vidutinio verslo 
įmon÷s          

Rezultato          Procentai          80  
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Priemon÷s 
pavadinimas 

Priemon÷s 
kodas Pavadinimas Tipas Matavimo vnt. 

Veiksmų programų 
priede nurodyta 
planuojama pasiekti 
steb÷senos rodiklio 
reikšm÷ 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
steb÷senos 
rodiklio reikšm ÷ 

mokyme dalyvavę 
asmenys          

Produkto          Skaičius          15 000,00 0 

s÷kmingai baigusieji mokymą 
(įgyti kvalifikacijos ar 
neformaliojo mokymo kursų 
baigimo 
pažym÷jimai)          

Rezultato          Skaičius          9 000,00 0 

parengti kolektyvinių sutarčių 
(išskyrus šakos kolektyvines 
sutartis) projektai          

Produkto          Skaičius          800 0 

parengti šakos kolektyvinių 
sutarčių projektai          

Produkto          Skaičius          15 0 

pasirašytos kolektyvin÷s sutartys 
(išskyrus šakos kolektyvines 
sutartis)          

Rezultato          Skaičius          600 0 

pasirašytos šakos kolektyvin÷s 
sutartys          

Rezultato          Skaičius          10 0 

trišal÷s ir dvišal÷s tarybos ir 
komisijos apskrityse ir 
savivaldyb÷se          

Rezultato          Skaičius          20 0 

Socialinio dialogo 
skatinimas 

VP1-1.1-
SADM-02-
K          

įmon÷se įsteigti saugos ir 
sveikatos komitetai          

Rezultato          Skaičius          70 0 
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Priemon÷s 
pavadinimas 

Priemon÷s 
kodas Pavadinimas Tipas Matavimo vnt. 

Veiksmų programų 
priede nurodyta 
planuojama pasiekti 
steb÷senos rodiklio 
reikšm÷ 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
steb÷senos 
rodiklio reikšm ÷ 

mokyme dalyvavę 
asmenys          

Produkto          Skaičius          1 100,00 998 

įmon÷s, parengusios ir viešai 
paskelbusios socialines 
ataskaitas          

Produkto          Skaičius          100 69 

parengti metodiniai 
leidiniai          

Produkto          Skaičius          12 14 

parengtas ĮSA mokymo 
modulis          

Produkto          Skaičius          1 1 

atlikti tyrimai          Produkto          Skaičius          3 3 

renginiai          Produkto          Skaičius          11 39 

įmon÷s, prisijungusios prie 
Jungtinių Tautų pasaulinio 
susitarimo iniciatyvos          

Rezultato          Skaičius          70 67 

Parengti metodiniai 
leidiniai          

Rezultato          Skaičius          7 2 

parengta įmonių veiklos 
vertinimo indikatorių 
sistema          

Rezultato          Skaičius          1 1 

Įmonių socialin÷ 
atsakomyb÷ 

VP1-1.1-
SADM-03-
V          

įmon÷s, prad÷jusios taikyti 
socialin÷s atskaitomyb÷s ir (ar) 

Rezultato          Skaičius          30 30 
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Priemon÷s 
pavadinimas 

Priemon÷s 
kodas Pavadinimas Tipas Matavimo vnt. 

Veiksmų programų 
priede nurodyta 
planuojama pasiekti 
steb÷senos rodiklio 
reikšm÷ 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
steb÷senos 
rodiklio reikšm ÷ 

aplinkos vadybos sistemas ir 
standartus          

įgyvendintos ĮSA diegimo 
skatinimo iniciatyvos          

Rezultato          Skaičius          20 20 

  

įmon÷s, parengusios ir viešai 
paskelbusios socialines 
ataskaitas          

Rezultato          Skaičius          70 0 

mokyme dalyvavę 
asmenys          

Produkto          Skaičius          1 000,00 2 040,00 

dalyvavusieji pagal priemonę 
finansuotuose projektuose. Iš 
jų:          

Produkto          Skaičius          5 000,00 4 885,00 

asmenų, išsilaikiusių savo darbo 
vietoje pra÷jus 6 m÷nesiams po 
projekto įgyvendinimo, dalis nuo 
vienos iš priemon÷s tikslin÷s 
grup÷s projektų 
dalyvių          

Rezultato          Procentai          70 79,01 

Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų 
derinimas 

VP1-1.1-
SADM-04-
K          

asmenų, įsidarbinusių projekto 
įgyvendinimo metu ir per 6 
m÷nesius po projekto 
įgyvendinimo, dalis nuo vienos 
iš priemon÷s tikslin÷s grup÷s 

Rezultato          Procentai          30 24,72 
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Priemon÷s 
pavadinimas 

Priemon÷s 
kodas Pavadinimas Tipas Matavimo vnt. 

Veiksmų programų 
priede nurodyta 
planuojama pasiekti 
steb÷senos rodiklio 
reikšm÷ 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
steb÷senos 
rodiklio reikšm ÷ 

  projektų dalyvių          

Renginiuose dalyvavę 
asmenys          

Produkto          Skaičius          20 000,00 1 850,00 

Renginiai          Produkto          Skaičius          30 6 

Leidiniai          Produkto          Skaičius          6 3 

Publicistikos laidos          Produkto          Skaičius          2 0 

Suteiktos 
konsultacijos          

Rezultato          Skaičius          20 000,00 2 174,00 

Emigrantų iš 
Lietuvos 
sugrįžimo 
skatinimas 

VP1-1.1-
SADM-05-
V          

Migracijos saldo          Rezultato          Vienetai          4 783,00  

mokyme dalyvavę 
asmenys          

Produkto          Skaičius          40 000,00 40 114,00 

iš jų mokyme, suteikiančiame ar 
tobulinančiame profesinę 
kvalifikaciją, specialiąsias 
profesines žinias ir 
įgūdžius          

Produkto          Skaičius          33 000,00 39 457,00 

Žmogiškųjų 
išteklių 
tobulinimas 
viešajame 
sektoriuje 

VP1-1.1-
SADM-06-
K          

įgytų žinių, geb÷jimų 
pritaikomumas darbo vietoje po 
6 m÷nesių po 

Rezultato          Procentai          75  
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Priemon÷s 
pavadinimas 

Priemon÷s 
kodas Pavadinimas Tipas Matavimo vnt. 

Veiksmų programų 
priede nurodyta 
planuojama pasiekti 
steb÷senos rodiklio 
reikšm÷ 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
steb÷senos 
rodiklio reikšm ÷ 

mokymo            

s÷kmingai baigusieji mokymą 
(įgyti kvalifikacijos ar 
neformaliojo mokymo kursų 
baigimo 
pažym÷jimai)          

Rezultato          Skaičius          38 000,00 38 185,00 

mokyme dalyvavę 
asmenys          

Produkto          Skaičius          25 000,00 48 151,00 
Kompiuterinio 
raštingumo 
įgūdžių ugdymas 

VP1-1.1-
SADM-07-
K          

s÷kmingai baigusieji mokymą 
(įgyti mokymo kursų baigimo 
pažym÷jimai)          

Rezultato          Skaičius          23 000,00 47 075,00 

mokyme dalyvavę 
asmenys          

Produkto          Skaičius          5 000,00 5 000,00 

s÷kmingai baigusieji mokymą 
(įgyti mokymo kursų baigimo 
pažym÷jimai)          

Rezultato          Skaičius          4 500,00 4 500,00 

asmenys/įmon÷s, 
pasinaudojusios finansų 
inžinerijos priemone          

Produkto          Skaičius          1 200,00 1 200,00 

Verslumo 
skatinimas 

VP1-1.1-
SADM-08-
K          

sukurta naujų darbo 
vietų          

Rezultato          Skaičius          1 000,00 1 000,00 
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Priemon÷s 
pavadinimas 

Priemon÷s 
kodas Pavadinimas Tipas Matavimo vnt. 

Veiksmų programų 
priede nurodyta 
planuojama pasiekti 
steb÷senos rodiklio 
reikšm÷ 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
steb÷senos 
rodiklio reikšm ÷ 

mokyme dalyvavę asmenys          Produkto          Skaičius          20 000,00 11 000,00 

iš jų mokyme, suteikiančiame ar 
tobulinančiame profesinę 
kvalifikaciją, specialiąsias 
profesines žinias ir 
įgūdžius          

Produkto          Skaičius          9 000,00 4 700,00 

s÷kmingai baigusieji mokymą 
(įgyti kvalifikacijos ar 
neformalaus mokymo kursų 
baigimo 
pažym÷jimai)          

Rezultato          Skaičius          18 000,00 10 000,00 

Kaimo vietovių 
darbo j÷gos 
persiorientavimas 
iš žem÷s ūkio į 
kitas veiklas 

VP1-1.1-
SADM-09-
V          

pakeitusių savo veiklos pobūdį 
asmenų skaičiaus dalis nuo visų 
dalyvavusių 
mokymuose          

Rezultato          Procentai          40 40 

mokyme dalyvavę 
asmenys          

Produkto          Skaičius          16 000,00 20 455,00 

iš jų mokyme, suteikiančiame ar 
tobulinančiame profesinę 
kvalifikaciją, specialiąsias 
profesines žinias ir 
įgūdžius          

Produkto          Skaičius          15 000,00 20 239,00 

Sveikatos 
specialistų, 
prisidedančių prie 
sergamumo ir 
mirtingumo nuo 
pagrindinių 
neinfekcinių ligų 
mažinimo, 
kvalifikacijos 
k÷limas 

VP1-1.1-
SADM-10-
V          

įgytų žinių, geb÷jimų 
pritaikomumas darbo vietoje po 

Rezultato          Procentai          75  
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Priemon÷s 
pavadinimas 

Priemon÷s 
kodas Pavadinimas Tipas Matavimo vnt. 

Veiksmų programų 
priede nurodyta 
planuojama pasiekti 
steb÷senos rodiklio 
reikšm÷ 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
steb÷senos 
rodiklio reikšm ÷ 

6 m÷nesių po 
mokymo          

  

s÷kmingai baigę mokymus 
dalyviai (įgyti kvalifikacijos ar 
neformalaus mokymo kursų 
baigimo 
pažym÷jimai)          

Rezultato          Skaičius          14 400,00 19 048,00 

mokyme dalyvavę 
asmenys          

Produkto          Skaičius          3 000,00 0 

iš jų mokyme, suteikiančiame ar 
tobulinančiame profesinę 
kvalifikaciją, specialiąsias 
profesines žinias ir 
įgūdžius          

Produkto          Skaičius          2 550,00 0 

įgytų žinių, geb÷jimų 
pritaikomumas darbo vietoje, 
pra÷jus 6 m÷nesiams po 
mokymo          

Rezultato          Procentai          75  

Žmogiškieji 
ištekliai INVEST 
LT+ 

VP1-1.1-
SADM-11-
V          

s÷kmingai baigusieji mokymą 
(įgyti kvalifikacijos ar 
neformaliojo mokymo kursų 
baigimo 
pažym÷jimai)          

Rezultato          Skaičius          2 700,00 0 
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Priemon÷s 
pavadinimas 

Priemon÷s 
kodas Pavadinimas Tipas Matavimo vnt. 

Veiksmų programų 
priede nurodyta 
planuojama pasiekti 
steb÷senos rodiklio 
reikšm÷ 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
steb÷senos 
rodiklio reikšm ÷ 

įmon÷s, kurios organizuoja savo 
darbuotojams tęstinio mokymo 
kursus          

Rezultato          Procentai          60  
  

iš jų smulkiojo ir vidutinio verslo 
įmon÷s          

Rezultato          Procentai          50  

bedarbiai ir asmenys, kuriems 
gresia nedarbas, įtraukti į 
profesinio mokymo ir 
neformalaus švietimo 
programas          

Produkto          Skaičius          28 000,00 28 475,00 

bedarbiai, įtraukti į remiamojo 
įdarbinimo programas          

Produkto          Skaičius          14 000,00 103 771,00 

bedarbiai, įdarbinti per 6 
m÷nesius po dalyvavimo 
profesinio mokymo ar/ir 
remiamo įdarbinimo 
programose          

Rezultato          Procentai          85 46,93 

bedarbiai, įgiję profesinę 
kvalifikaciją          

Rezultato          Skaičius          22 400,00 26 235,00 

Ieškančių darbo 
asmenų integracija 
į darbo rinką 

VP1-1.2-
SADM-01-
V          

bedarbiai, įgiję profesinę 
kvalifikaciją (iš visų, įtrauktų į 
mokymo programas)          

Rezultato          Procentai          80  
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Priemon÷s 
pavadinimas 

Priemon÷s 
kodas Pavadinimas Tipas Matavimo vnt. 

Veiksmų programų 
priede nurodyta 
planuojama pasiekti 
steb÷senos rodiklio 
reikšm÷ 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
steb÷senos 
rodiklio reikšm ÷ 

mokyti socialinių įmonių 
darbuotojai, priklausantys 
tikslin÷ms grup÷ms          

Produkto          Skaičius          1 400,00 454 

paremti neįgaliųjų socialinių 
įmonių darbuotojai, 
priklausantys tikslin÷ms 
grup÷ms          

Produkto          Skaičius          2 000,00 2 785,00 

atlikti tyrimai ir 
vertinimai          

Produkto          Skaičius          4 0 

s÷kmingai baigę mokymą 
socialinių įmonių darbuotojai, 
priklausantys tikslin÷ms 
grup÷ms (įgyti kvalifikacijos ar 
mokymo kursų baigimo 
pažym÷jimai)          

Rezultato          Skaičius          1 200,00 423 

paremtos neįgaliųjų socialin÷s 
įmon÷s          

Rezultato          Skaičius          38 66 

  

įgyvendintos rekomendacijos 
pagal atliktus tyrimus ir 
vertinimus          

Rezultato          Skaičius          4 0 

Neįgaliųjų 
profesin÷s 

VP1-1.2-
SADM-02- neįgalieji, dalyvavę profesin÷s 

reabilitacijos 
Produkto          Skaičius          800 1 665,00 
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Priemon÷s 
pavadinimas 

Priemon÷s 
kodas Pavadinimas Tipas Matavimo vnt. 

Veiksmų programų 
priede nurodyta 
planuojama pasiekti 
steb÷senos rodiklio 
reikšm÷ 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
steb÷senos 
rodiklio reikšm ÷ 

programose          

įsidarbinusių neįgaliųjų dalis (iš 
visų baigusiųjų profesin÷s 
reabilitacijos programą pra÷jus 6 
m÷nesiams po projekto 
pabaigos)          

Rezultato          Procentai          40  

įgyvendinti projektai, skirti 
neįgaliųjų profesin÷s 
reabilitacijos sistemai kurti ir 
tobulinti          

Produkto          Skaičius          2 2 

sukurta profesin÷s reabilitacijos 
paslaugų kokyb÷s įvertinimo 
sistema          

Rezultato          Skaičius          1 4 

sukurtos metodikos bei 
standartai          

Rezultato          Skaičius          4 8 

reabilitacijos 
sistemos kūrimas 
ir įgyvendinimas 

V          

neįgalieji, baigę profesin÷s 
reabilitacijos 
programas          

Rezultato          Skaičius          640 880 

neįgalieji asmenys, kurie 
dalyvavo profesin÷s 
reabilitacijos naujai sukurtose 
programose          

Produkto          Skaičius          1 200,00 0 

Neįgaliųjų 
profesin÷s 
reabilitacijos 
programų kūrimas 
bei įgyvendinimas, 
specialistų 

VP1-1.2-
SADM-03-
K          

neįgaliųjų profesin÷s Produkto          Skaičius          300 0 
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Priemon÷s 
pavadinimas 

Priemon÷s 
kodas Pavadinimas Tipas Matavimo vnt. 

Veiksmų programų 
priede nurodyta 
planuojama pasiekti 
steb÷senos rodiklio 
reikšm÷ 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
steb÷senos 
rodiklio reikšm ÷ 

reabilitacijos programos, 
užtikrinančios profesin÷s 
reabilitacijos programą-
ciklą          

mokymas  

įsidarbinusių neįgalių asmenų 
dalis nuo baigusių profesin÷s 
reabilitacijos programą pra÷jus 6 
m÷nesiams po projekto 
pabaigos          

Rezultato          Procentai          40  

asmenys, dalyvavę 
renginiuose          

Produkto          Skaičius          5 700,00 0 

renginiai          Produkto          Skaičius          75 0 

leidiniai          Produkto          Skaičius          10 0 

Diskriminacijos 
mažinimas ir 
socialinių 
problemų 
prevencija darbo 
rinkoje 

VP1-1.3-
SADM-01-
K          

renginiuose įgytas žinias 
teigiamai įvertinę 
asmenys          

Rezultato          Skaičius          4 500,00 0 

socialin÷s rizikos ir socialinę 
atskirtį patiriantys asmenys, 
dalyvavę pagal šią priemonę 
remiamoje veikloje, iš 
jų:          

Produkto          Skaičius          30 000,00 12 693,00 

Socialin÷s rizikos 
ir socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų 
integracija į darbo 
rinką 

VP1-1.3-
SADM-02-
K          

neįgalieji          Produkto          Skaičius          5 000,00 1 917,00 
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Priemon÷s 
pavadinimas 

Priemon÷s 
kodas Pavadinimas Tipas Matavimo vnt. 

Veiksmų programų 
priede nurodyta 
planuojama pasiekti 
steb÷senos rodiklio 
reikšm÷ 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
steb÷senos 
rodiklio reikšm ÷ 

nuteistieji ir asmenys, paleisti iš 
laisv÷s at÷mimo vietų          

Produkto          Skaičius          10 000,00 4 930,00 

asmenys, sergantys 
priklausomyb÷s nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų 
ligomis          

Produkto          Skaičius          4 000,00 1 244,00 

socialin÷s rizikos ir socialinę 
atskirtį patiriančių asmenų, kurie 
įsidarbino arba toliau mokosi 
pra÷jus 6 m÷nesiams po projekto 
įgyvendinimo, dalis (iš visų šios 
tikslin÷s grup÷s projektų 
dalyvių)          

Rezultato          Procentai          30 34,44 

neįgaliųjų, kurie įsidarbino arba 
toliau mokosi pra÷jus 6 
m÷nesiams po projekto 
įgyvendinimo, dalis (iš visų šios 
tikslin÷s grup÷s projektų 
dalyvių)          

Rezultato          Procentai          27 36,98 

  

nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš 
laisv÷s at÷mimo vietų, kurie 
įsidarbino arba toliau mokosi 
(pra÷jus 6 m÷nesiams po 
projekto įgyvendinimo) dalis nuo 
visų šios tikslin÷s grup÷s 

Rezultato          Procentai          36 36,47 
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Priemon÷s 
pavadinimas 

Priemon÷s 
kodas Pavadinimas Tipas Matavimo vnt. 

Veiksmų programų 
priede nurodyta 
planuojama pasiekti 
steb÷senos rodiklio 
reikšm÷ 

Sutartyje 
nurodyta 
planuojama 
pasiekti 
steb÷senos 
rodiklio reikšm ÷ 

projektų dalyvių          

asmenų, sergančių 
priklausomyb÷s nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų 
ligomis, kurie įsidarbino arba 
toliau mokosi pra÷jus 
6 m÷nesiams po projekto 
įgyvendinimo, dalis (iš visų šios 
tikslin÷s grup÷s projektų 
dalyvių)          

Rezultato          Procentai          28 28,78 

  

socialin÷s rizikos šeimų nariai, 
kuriems buvo taikytos 
priemon÷s, skatinančios jų 
integraciją į 
visuomenę          

Produkto          Skaičius          9 000,00 1 180,00 

Šaltinis: SFMIS (iki 2010-11-23) duomenys. 
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Priedas Nr. 5: ŽIPVP 1 prioriteto priemonių tikslai ir pagrindinės veiklos 

Eil. 
Nr. Priemon÷ Priemon÷s kodas Priemon÷s tikslas Remiamos veiklos 

1. Žmogiškųjų išteklių 
tobulinimas įmon÷se 

VP1-1.1-SADM-01-
K          

Priemon÷s tikslas – tobulinti 
įmonių darbuotojų ir vadovų 
kvalifikaciją, žinias ir 
geb÷jimus, didinti darbuotojų 
geb÷jimus prisitaikyti prie 
įmon÷s reikmių ir darbo 
rinkos pokyčių. 

įmonių darbuotojų ir vadovų mokymas (toliau šiame skirsnyje 
vadinama – mokymas) ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, 
suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines 
žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius); 

individualių kvalifikacijos tobulinimo planų, siejamų su projekto 
įgyvendinimo metu vykdomu atitinkamu darbuotojų mokymu, 
sudarymas; 

mokymo darbo vietoje organizavimas; 

įmonių personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių 
personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas įmon÷se, siejamas 
su atitinkamu specialistų ir darbuotojų mokymu projekto 
įgyvendinimo metu; 

naujų darbo organizavimo formų ir metodų diegimas, įskaitant 
lankstų darbo grafiką, dalinį užimtumą ir kita; 

sektoriniai tyrimai/studijos, nustatantys sektoriaus įmonių 
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį (būtina sąlyga, kad 
konkretaus atlikto tyrimo/studijos rezultatų pagrindu projekto 
įgyvendinimo metu būtų rengiamas sektoriaus darbuotojų 
mokymas). 

2. Socialinio dialogo 
skatinimas 

VP1-1.1-SADM-02-
K          

Priemon÷s tikslas – ugdyti 
darbdavių, darbdavių 
organizacijų ir jų asociacijų, 
profesinių sąjungų ir jų 
susivienijimų socialin÷s 
partneryst÷s srities geb÷jimus, 
tobulinti kolektyvinius darbo 

darbdavių, darbdavių ir darbuotojų organizacijų vadovų ar jų 
įgaliotų atstovų, darbo tarybų pirmininkų, pavaduotojų mokymas 
kolektyvinių sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir krizių 
valdymo, nelegalaus darbo prevencijos, lanksčių ir inovatyvių darbo 
formų diegimo, lyčių lygyb÷s darbe užtikrinimo, kitais klausimais, 
susijusiais su socialinio dialogo geb÷jimų tobulinimu; 
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santykius, skatinti 
kolektyvinių sutarčių 
pasirašymą, informuoti ir 
šviesti profesinių sąjungų 
narius ir visuomenę apie 
socialinio dialogo pl÷trą. 

darbuotojų mokymas darbdavių ir darbuotojų teisių ir pareigų, 
kolektyvinių sutarčių rengimo, lyčių lygyb÷s darbe užtikrinimo, 
kitos darbuotojų švietimo ar informavimo veiklos, susijusios su 
darbo sauga ir sveikata darbe, darbo sąlygų gerinimu, kitais su 
darbo santykiais susijusiais klausimais; 

veikla, skatinanti steigti įmon÷se darbuotojų saugos ir sveikatos 
komitetus; 

partneryst÷s principų diegimo skatinimo akcijos, skirtos pasidalyti 
patirtimi arba ją perimti iš užsienio partnerių; 

metodin÷s ir informacin÷s medžiagos parengimas ir sklaida. 

3. Įmonių socialin÷ 
atsakomyb÷ 

VP1-1.1-SADM-03-
V          

Priemon÷s tikslas – propaguoti 
socialinį sąmoningumą versle, 
gerinti įmonių geb÷jimus 
versle diegti įmonių socialin÷s 
atsakomyb÷s principus, 
siekiant konkurencingumo, 
saugios ir ekologiškai švarios 
aplinkos, stiprios socialin÷s 
sanglaudos, skaidrios ir 
etiškos verslo praktikos. 

verslo ir nevyriausybinių organizacijų bendrų įmonių socialin÷s 
atsakomyb÷s iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas: mokymas, 
konsultavimas, personalo mainai, bendros akcijos ir renginiai 
įmonių socialin÷s atsakomyb÷s gerajai patirčiai skleisti; 

atsakingą vartojimą skatinančių kampanijų, akcijų (radijo, 
televizijos laidų, kitų interaktyvių akcijų) rengimas; 

mokymo renginių, pristatančių atsakingo investavimo koncepciją ir 
užsienio šios srities patirtį, organizavimas; 

įmonių socialin÷s atsakomyb÷s diegimo pavieniuose sektoriuose ir 
skirtingo dydžio įmon÷se praktinių gairių ir metodin÷s medžiagos, 
kuri pad÷tų įmon÷ms diegti atsakingos gamybos, atsakingo 
investavimo principus, užtikrintų lyčių lygių galimybių veiksmingą 
įgyvendinimą privačiame sektoriuje, rengimas ir taikymas; 

praktinių seminarų, kuriuose būtų aptariamos įmonių socialin÷s 
atsakomyb÷s pl÷tros galimyb÷s, įmonių socialin÷s atsakomyb÷s 
principų diegimas versle didžiuosiuose miestuose ir regionuose, 
organizavimas su socialinių partnerių atstovais; 

konsultantų ir patar÷jų mokymo praktiniais įmonių socialin÷s 
atsakomyb÷s klausimais organizavimas; 

mokymo, įsivertinimo ir praktinių seminarų įmonių socialin÷s 
atsakomyb÷s orientacinio standarto, socialin÷s atskaitomyb÷s, 
aplinkosaugos ir socialin÷s vadybos sistemų diegimo klausimais 
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organizavimas įmon÷se; 

įmonių socialin÷s atsakomyb÷s diegimo įmon÷se ekonomin÷s 
naudos ir ilgalaikio poveikio tyrimų atlikimas; 

kitos veiklos, numatytos Nacionalin÷s įmonių socialin÷s 
atsakomyb÷s pl÷tros 2009–2013 metų programos įgyvendinimo 
2009–2011 metų priemonių plane, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 53 
(Žin., 2010, Nr. 8-368). 

4. Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų derinimas 

VP1-1.1-SADM-04-
K          

Priemon÷s tikslas – sudaryti 
palankias sąlygas darbingo 
amžiaus ekonomiškai 
aktyviems asmenims 
(dirbantiems arba ieškantiems 
darbo) derinti šeimos ir darbo 
įsipareigojimus, skatinti 
šeimai palankių darboviečių 
kūrimąsi. 

veiklos modelių, priemonių ir paslaugų, skatinančių ir leidžiančių 
derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, kūrimas ir įgyvendinimas; 

lanksčių darbo organizavimo formų taikymo skatinimas: darbdavių 
ir profesinių sąjungų atstovų švietimas lanksčių darbo formų 
taikymo ir palankios šeimai darbo aplinkos klausimais; 

šeimai palankios darboviet÷s kūrimo skatinimas (darbdavių ir 
profesinių sąjungų atstovų mokymas lyčių lygyb÷s klausimais: 
moterų ir vyrų vaidmenų stereotipų keitimas, lyčių lygyb÷s darbe 
pranašumai ir kita); 

šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimas (t÷vų, visuomen÷s 
informavimas, šeimų švietimas ir kita); 

studijos ir tyrimai, kurių reikia įvairiai priemon÷s remiamai veiklai 
vykdyti; 

savanorių, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo srities 
darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. 

5. Emigrantų iš Lietuvos 
sugrįžimo skatinimas 

VP1-1.1-SADM-05-
V          

Priemon÷s tikslas – skatinti 
asmenų, išvykusių iš Lietuvos 
d÷l ekonominių priežasčių, 
sugrįžimą ir integraciją į darbo 
rinką, vykdyti ekonomin÷s 
migracijos prevenciją. 

švietimas, informavimas ir konsultavimas siekiant įgyvendinti 
ekonomin÷s migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo 
priemonių plane numatytas priemones; 

kita veikla, skatinanti ekonomin÷s migracijos maž÷jimą ir 
emigravusių asmenų sugrįžimą į Lietuvą. 

6. Žmogiškųjų išteklių 
tobulinimas viešajame 
sektoriuje 

VP1-1.1-SADM-06-
K          

Priemon÷s tikslas – didinti 
viešojo sektoriaus institucijų ir 
įstaigų darbuotojų 

viešojo sektoriaus darbuotojų ir vadovų mokymas, kvalifikacijos 
k÷limas ir perkvalifikavimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis 
kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, 
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kvalifikaciją, žinių ir geb÷jimų 
lygį. 

bendruosius įgūdžius); 

personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių 
personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas, siejant tai su 
atitinkamu specialistų ir darbuotojų mokymu projekto metu; 

naujų darbo organizavimo formų ir metodų diegimas, įskaitant 
lankstų darbo grafiką, dalinį užimtumą ir kita; 

tyrimai/studijos, nustatantys viešojo sektoriaus veiklos sričių 
darbuotojų kvalifikacijos k÷limo poreikius (būtina sąlyga, kad 
konkretaus atlikto tyrimo/studijos rezultatų pagrindu projekto metu 
bus rengiamas darbuotojų mokymas). 

7. Kompiuterinio raštingumo 
įgūdžių ugdymas 

VP1-1.1-SADM-07-
K          

Priemon÷s tikslas – ugdant 
kompiuterinio raštingumo 
įgūdžius, skatinti gyventojų 
konkurencingumą darbo 
rinkoje, didinti galimybes 
užimtumo srityje. 

kompiuterinio raštingumo įgūdžių, kurie naudojami praktikoje ir 
siejasi su konkretaus asmens poreikiais darbo rinkoje (įsidarbinti, 
siekti aukštesnių pareigų, persikvalifikuoti), ugdymas; 

kompiuterinio raštingumo įgūdžių, reikalingų s÷kmingam 
informacinių ir ryšių technologijų taikymui kasdien÷je veikloje, 
ugdymas. 

8. Verslumo skatinimas VP1-1.1-SADM-08-
K          

Priemon÷s tikslas – sudaryti 
sąlygas labai mažoms ir 
mažoms įmon÷ms, fiziniams 
asmenims prad÷ti savo verslą, 
taip pat socialin÷ms įmon÷ms 
pl÷toti savo verslą, 
naudojantis finansų inžinerijos 
priemon÷mis, tuo skatinant 
verslumą ir savarankišką 
užimtumą. 

kontroliuojančiojo fondo įsteigimas; 

finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimas (paskolų teikimas ir / 
ar subsidijos), derinant su mokymu ir konsultavimu. 

9. Kaimo vietovių darbo j÷gos 
persiorientavimas iš žem÷s 
ūkio į kitas veiklas 

VP1-1.1-SADM-09-
V          

Priemon÷s tikslas – didinti 
asmenų, kurie traukiasi iš 
žem÷s ūkio veiklos, geb÷jimus 
integruotis į darbo rinką 
Lietuvoje, skatinti iš žem÷s 
ūkio veiklos pasitraukusius 

dirbančiųjų žem÷s ūkyje ir kitų kaimo gyventojų informavimas, 
motyvavimas, orientavimas, konsultavimas apie užimtumo 
galimybes kaime; 

mokymo kursų, seminarų, konsultacinių seminarų, kitų 
kvalifikacijos k÷limo ar persikvalifikavimo iniciatyvų 
organizavimas; 
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kaimo gyventojus dalyvauti 
alternatyvioje žem÷s ūkiui 
veikloje. 

konsultavimas konkretaus verslo kūrimo ir pl÷tros klausimais. 

10. Sveikatos specialistų, 
prisidedančių prie 
sergamumo ir mirtingumo 
nuo pagrindinių 
neinfekcinių ligų 
mažinimo, kvalifikacijos 
k÷limas 

VP1-1.1-SADM-10-
V          

Priemon÷s tikslas – didinti 
sveikatos specialistų, 
prisidedančių prie sergamumo 
ir mirtingumo nuo pagrindinių 
neinfekcinių ligų mažinimo, 
kvalifikaciją, tobulinti žinias ir 
geb÷jimus, suteikiant 
specialiąsias profesines ir 
bendrąsias su profesine veikla 
susijusias žinias ir įgūdžius, 
siekiant užtikrinti kvalifikuotą 
sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimą. 

sveikatos specialistų bendrųjų kompetencijų kvalifikacijos k÷limas: 
kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų; 

sveikatos specialistų specialiųjų kompetencijų kvalifikacijos 
k÷limas: atnaujinant ar suteikiant profesin÷s kvalifikacijos žinių ir 
praktinių įgūdžių tobulinimosi kursuose, stažuot÷se, mokslin÷se 
praktin÷se konferencijose. 

11. Žmogiškieji ištekliai 
INVEST LT+ 

VP1-1.1-SADM-11-
V          

Priemon÷s tikslas – tobulinti 
darbuotojų ir vadovų 
kvalifikaciją, žinias ir 
geb÷jimus įmon÷se, 
pritraukiančiose tiesiogines 
užsienio investicijas į didel÷s 
prid÷tin÷s vert÷s gamybos ir 
(ar) didel÷s prid÷tin÷s vert÷s 
paslaugų verslo pradžią ar 
pl÷trą. 

įmonių darbuotojų ir vadovų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas 
(mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas 
profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius); 

mokymo darbo vietoje organizavimas; 

įmonių personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių 
personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas įmon÷se, siejamas 
su atitinkamu specialistų ir darbuotojų mokymu projekto 
įgyvendinimo metu. 

12. Ieškančių darbo asmenų 
integracija į darbo rinką 

VP1-1.2-SADM-01-
V          

Priemon÷s tikslas – siekti 
suderinti darbo pasiūlą ir 
paklausą – skatinti bedarbius 
ir ekonomiškai neaktyvius 
asmenis įsitraukti ar sugrįžti į 
darbo rinką, didinti bedarbių 
(ypač ilgalaikių bedarbių) 

bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, profesinis mokymas ir 
neformalus švietimas; 

remiamasis įdarbinimas (įdarbinimas subsidijuojant, parama darbo 
įgūdžiams įgyti, viešieji darbai) ir darbo rotacija; 

bedarbių teritorinis mobilumas; 

pirmojo darbo pagal įgytą specialybę ar profesiją r÷mimas; 
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motyvaciją, užimtumo 
geb÷jimus ir galimybes 
įsidarbinti, stiprinti už šios 
politikos įgyvendinimą 
atsakingos institucijos – 
Lietuvos darbo biržos prie 
Socialin÷s apsaugos ir darbo 
ministerijos – administracinius 
geb÷jimus, didinti jos 
teikiamų paslaugų 
veiksmingumą, remti 
socialines įmones. 

parama socialin÷ms įmon÷ms: socialinių įmonių tikslin÷ms grup÷ms 
priklausančių darbuotojų mokymas; neįgaliųjų socialinių įmonių 
tikslin÷ms grup÷ms priklausančių darbuotojų darbo užmokesčio ir 
valstybinio socialinio draudimo įmokų dalin÷ kompensacija, 
subsidija asistento (gestų kalbos vert÷jo) išlaidoms kompensuoti; 

valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių įstaigų 
atliekami tyrimai ir kita veikla, siekiant nustatyti iššūkius Lietuvos 
darbo rinkai ir rasti optimalius reagavimo į šiuos iššūkius būdus 
(darbo rinkos poreikių analiz÷ ir vertinimas, kvalifikacijų poreikio 
prognoz÷s, vykdomų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
efektyvumo vertinimas, naujų paslaugų, programų, metodų 
rengimas ir diegimas, kita), šių įstaigų darbuotojų geb÷jimų ir 
kvalifikacijos tobulinimas. 

13.  Neįgaliųjų profesin÷s 
reabilitacijos sistemos 
kūrimas ir įgyvendinimas 

VP1-1.2-SADM-02-
V          

Priemon÷s tikslas – sudaryti 
palankias sąlygas 
neįgaliesiems įsitraukti į darbo 
rinką – sukurti efektyvią 
neįgaliųjų profesin÷s 
reabilitacijos sistemą. 

asmens darbingumo ir profesin÷s reabilitacijos paslaugų poreikio 
nustatymo sistemos tobulinimas; 

profesinių geb÷jimų vertinimo, profesin÷s reabilitacijos paslaugų 
teikimo metodikų ir standartų, paslaugų kokyb÷s vertinimo sistemos 
kūrimas ir diegimas; 

profesin÷s reabilitacijos paslaugų teikimas; 

asmens darbingumo vertintojų, profesin÷s reabilitacijos specialistų 
kvalifikacijos reikalavimų nustatymas. 

14. Neįgaliųjų profesin÷s 
reabilitacijos programų 
kūrimas bei įgyvendinimas, 
specialistų mokymas 

VP1-1.2-SADM-03-
K          

Priemon÷s tikslas – sudaryti 
palankias sąlygas 
neįgaliesiems įsitraukti į darbo 
rinką – parengti, išbandyti ir 
įvertinti novatoriškas ir 
efektyvias neįgaliųjų 
profesin÷s reabilitacijos 
programas. 

novatoriškų neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos programų, 
užtikrinančių profesin÷s reabilitacijos programą-ciklą (profesinių 
geb÷jimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, 
profesinių geb÷jimų atkūrimas ir (ar) naujų išugdymas, pagalba 
norintiesiems įsidarbinti), rengimas, išbandymas ir įvertinimas; 

darbingumo lygio ir profesin÷s reabilitacijos paslaugų poreikio 
nustatymo ir profesin÷s reabilitacijos paslaugų teikimo srities 
specialistų kvalifikacijos tobulinimas ir mokymas. 

15. Diskriminacijos mažinimas 
ir socialinių problemų 
prevencija darbo rinkoje 

VP1-1.3-SADM-01-
K          

Priemon÷s tikslas – mažinti 
diskriminaciją darbo rinkoje, 
skatinti lyčių lygybę ir 

prevencijos priemonių (šviet÷jiškų, informacinių, mokomųjų ir 
panašiai) kūrimas ir įgyvendinimas siekiant išvengti diskriminacijos 
darbo rinkoje Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme (Žin., 
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išvengti socialinių problemų 
atsiradimo, šiuo tikslu 
informuoti ir šviesti 
visuomenę. 

2003, Nr. 114-5115; 2008, Nr. 76-2998) numatytais pagrindais; 

socialinių problemų prevencijos priemonių (šviet÷jiškų, 
informacinių, mokomųjų ir panašiai) kūrimas ir įgyvendinimas šiose 
srityse: nusikalstamumas, priklausomyb÷ nuo psichoaktyviųjų 
medžiagų, smurtas šeimoje, prekyba žmon÷mis ir kita; 

lyčių lygyb÷s skatinimo, moterų ir vyrų lygių galimybių darbo 
rinkoje/ekonomin÷je veikloje užtikrinimo priemonių (šviet÷jiškų, 
informacinių, mokomųjų ir panašiai) kūrimas ir įgyvendinimas; 

studijos ir tyrimai, kurių reikia šio skirsnio ketvirtojoje–šeštojoje 
pastraipose numatytoms priemon÷ms kurti ir įgyvendinti. 

16. Socialin÷s rizikos ir 
socialinę atskirtį patiriančių 
asmenų integracija į darbo 
rinką 

VP1-1.3-SADM-02-
K          

Priemon÷s tikslas – pad÷ti 
socialin÷s rizikos ir socialinę 
atskirtį patiriantiems 
asmenims integruotis į darbo 
rinką, siekiant išvengti jų 
socialin÷s atskirties. 

veiklos modelių, priemonių ir paslaugų, skatinančių socialin÷s 
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis įsitraukti į darbo 
rinką, kūrimas ir įgyvendinimas; 

savanoriško darbo, susijusio su socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų įtraukimu į darbo rinką, skatinimas; 

socialinio darbo su socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį 
patiriančiais asmenimis (šeimomis) metodikų parengimas ir 
vykdymas; 

socialinių darbuotojų, savanorių ir kitų darbuotojų, dirbančių šio 
skirsnio ketvirtojoje–šeštojoje pastraipose nurodytose srityse, 
mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. 

Šaltinis: ŽIPVP ir jos priedas. 
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Priedas Nr. 6: ŽIPVP 1 prioriteto priemonių lėšos (neįtraukiant kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšų), 
jų perskirstymas ir įsisavinimas 

Eil. 
Nr. 

Priemon÷ Priemon÷s 
kodas 

2008-07-23 2009-03-18 2009-09-30 2010-04-16 2010-07-21 Sukontrak-
tuota l÷šų 
suma 

Sukontrak-
tuota visų 
l÷šų dalis, 
proc. 

1. Žmogiškųjų išteklių 
tobulinimas įmon÷se 

VP1-1.1-
SADM-01-K          

328 000 000 328 000 000 328 000 000 248 000 000 239 353 080 148 698 859 62,07 

2. Socialinio dialogo skatinimas VP1-1.1-
SADM-02-K          

15 000 000 15 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 0.00 0,00 

3. Įmonių socialin÷ atsakomyb÷ VP1-1.1-
SADM-03-V          

10 000 000 10 000 000 3 000 000 3 000 000 5 450 000 5 450 000 100,00 

4. Šeimos ir darbo įsipareigojimų 
derinimas 

VP1-1.1-
SADM-04-K          

48 648 649 48 648 649 54 468 874 54 468 874 54 468 874 52 705 518 96,76 

5. Emigrantų iš Lietuvos 
sugrįžimo skatinimas 

VP1-1.1-
SADM-05-V          

15 000 000 15 000 000 1 887 215 1 887 215 1 887 215 1 887 214 100,00 

6. Žmogiškųjų išteklių 
tobulinimas viešajame 
sektoriuje 

VP1-1.1-
SADM-06-K          

134 000 000 134 000 000 103 397 140 103 397 140 103 397 140 103 390 206 99,99 

7. Kompiuterinio raštingumo 
įgūdžių ugdymas 

VP1-1.1-
SADM-07-K          

50 000 000 50 000 000 30 000 000 30 000 000 36 196 920 36 196 920 100,00 

8. Verslumo skatinimas 
(Verslumo įgūdžių ugdymas) 

VP1-1.1-
SADM-08-K          

50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 100,00 

9. Kaimo vietovių darbo j÷gos 
persiorientavimas iš žem÷s ūkio 
į kitas veiklas 

VP1-1.1-
SADM-09-V          

70 588 235 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 30 600 000 51,00 
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Eil. 
Nr. 

Priemon÷ Priemon÷s 
kodas 

2008-07-23 2009-03-18 2009-09-30 2010-04-16 2010-07-21 Sukontrak-
tuota l÷šų 
suma 

Sukontrak-
tuota visų 
l÷šų dalis, 
proc. 

10. Sveikatos specialistų, 
prisidedančių prie sergamumo 
ir mirtingumo nuo pagrindinių 
neinfekcinių ligų mažinimo, 
kvalifikacijos k÷limas 

VP1-1.1-
SADM-10-V          

60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 59 9314 49 99,89 

11. Žmogiškieji ištekliai INVEST 
LT+ 

VP1-1.1-
SADM-11-V          

      50 000 000 50 000 000 0.00 0.00 

12. Ieškančių darbo asmenų 
integracija į darbo rinką 

VP1-1.2-
SADM-01-V          

315 620 000 333 727 361  440 661 481 510 661 481 515 661 481 495 228 593 96,04 

13.  Neįgaliųjų profesin÷s 
reabilitacijos sistemos kūrimas 
ir įgyvendinimas 

VP1-1.2-
SADM-02-V          

45 205 000 45 205 000 45 205 000 45 205 000 45 205 000 45 205 000 100,00 

14. Neįgaliųjų profesin÷s 
reabilitacijos programų kūrimas 
bei įgyvendinimas, specialistų 
mokymas 

VP1-1.2-
SADM-03-K          

33 494 118 33 494 118 9 964 706 9 964 706 9 964 706 0.00 0,00 

15. Diskriminacijos mažinimas ir 
socialinių problemų prevencija 
darbo rinkoje 

VP1-1.3-
SADM-01-K          

20 000 000 20 000 000  5 000 000 5 000 000 5 000 000 0.00 0,00 

16. Socialin÷s rizikos ir socialinę 
atskirtį patiriančių asmenų 
integracija į darbo rinką 

VP1-1.3-
SADM-02-K          

173 003 188 173 003 188 173 003 188 173 003 188 173 003 188 107 425 860 62,09 

 VISO 1 392 209 190 1 399 728 316 1 399 728 315 1 439 728 315 1 429 587 604 1 136 591 634 79,50 

Šaltinis: ŽIPVP ir jos priedas. 
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Priedas Nr. 7: Vengrijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės veiksmų programų priemonių, skirtų užimtumo 
skatinimui, apžvalga 

Valstyb÷ Pagrindin÷s užimtumą skatinančios veiklos/kryptys 
Esminiai skirtumai, lyginant su 
Lietuvos ŽIPVP 1 prioriteto 
priemon÷mis 

Vengrija Vengrijos ESF l÷šų panaudojimo strategija yra dalis užimtumo ir ekonomikos augimo sanglaudos politikos, 
suformuotos Nacionalin÷je reformų programoje bei integruotos į SF išlaidas, tod÷l socialin÷s gerov÷s, užim-
tumą skatinančios priemon÷s dažnai persidengia ir su infrastruktūros kūrimu, atnaujinimu bei pl÷tra. 

 

Socialinio atsinaujinimo veiksmų programoje suformuluotos šešios pagrindin÷s priemon÷s: 

• Gerinti asmenų įsidarbinimo sąlygas, pad÷ti prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų mokymų 
d÷ka, pagalba ieškantiems darbo, įsidarbinimo paslaugų bei socialin÷s ekonomikos pl÷tra. Ypatingas 
d÷mesys skiriamas moterų, jaunimo ir vyresnių asmenų, romų bei neįgaliųjų užimtumo skatinimui. 
Daugiausiai remiamos įvairios ADRP priemon÷s. 

• Darbo j÷gos ir įmonių konkurencin÷s pad÷ties gerinimas mokymais, institucijų pl÷tra bei tiks-
linga parama socialiniams partneriams bei nevyriausybin÷ms organizacijoms, siekiant pad÷ti prisitai-
kyti prie ekonominių, socialinių bei technologinių pokyčių. 

• Aukštos kokyb÷s mokslo bei jo prieinamumo visiems pl÷tra, įgyvendinant mokymosi visą gy-
venimą politiką. 

• Aukštojo mokslo programų bei struktūros pritaikymas prie kintančių verslo sąlygų bei žinių 
ekonomikos pl÷tros. Tyrimų ir pl÷tros išteklių stiprinimas. 

• Socialin÷s apr÷pties didinimas didinant socialinių paslaugų prieinamumą, taip padedant socia-
liai atskirtoms grup÷ms įsilieti į darbo rinką, kartu didinant ir aktyvių darbo rinkos dalyvių skaičių. 
Ypatingas d÷mesys skiriamas žymiau atsiliekantiems regionams su reikšminga romų gyventojų dali-
mi, jaunimo programoms, vietos bendruomenių pl÷trai bei pilietinei visuomenei stiprinti. 

• Sveikatos priežiūros sistemos reforma ir tobulinimas, plečiant žmogiškuosius išteklius sveika-
tos sektoriuje, stiprinant organizacijas. 

Vertinant Vengrijos intervencines priemones į darbo rinką, matyti, kad suformuoti prioritetai stipriai akcen-
tuoja ne tik reikiamų kompetencijų ugdymą (tiek mokymais, tiek švietimo sistemos tobulinimu), tačiau ne 
mažiau svarbus yra ir asmenų motyvacijos dirbti didinimas. 

Ypatingas d÷mesys jaunimo tikslinei 
grupei ir jos užimtumo skatinimui 

Tikslin÷ parama socialiniams partne-
riams ir nevyriausybin÷s organizaci-
joms 

Ypatingas d÷mesys skiriamas labiau 
atsiliekantiems regionams su reikš-
minga romų gyventojų dalimi, jau-
nimo programoms, vietos bendruo-
menių pl÷trai bei pilietinei visuome-
nei stiprinti. 
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Švedija Švedijai numatytomis SF l÷šomis yra finansuojamos programos, didinančios darbo j÷gos lankstumą, mokymų 
bei naujų įgūdžių, reikalingų išlikti pasauline naujųjų technologijų lydere, įgijimą. Taip pat remiamomis veik-
lomis siekiama įtraukti į darbo rinką jaunimą, imigrantus bei skatinti savo noru palikusius darbo rinką asmenis 
reintegruotis. Daugiausiai l÷šų yra skirta darbo rinkai aktualiose srityse, įtraukiant asmenis, kurie negali rasti 
darbo, bei jaunimą. Planuojama į įvairių projektų veiklas įtraukti daugiau nei 300 000 asmenų. Pagal VP yra 
remiamos šios kryptys: 

• Kompetencijų ugdymas (pagrindin÷s veiklos sutelktos į darbdavius ir verslininkus tiek vieša-
jame, tiek privačiajame sektoriuose bei socialin÷s ekonomikos pl÷trą. Remiamos veiklos, susijusios su 
reikalingų įgūdžių pl÷tra, darbo rinkos tyrimais bei atitinkamų mokymų organizavimu. Šios veiklos 
tur÷tų pagerinti darbuotojų lankstumą bei didinti įsidarbinimo galimybes greitai besikeičiančioje kon-
kurencin÷je aplinkoje. Kita projektų grupe siekiama užkirsti kelią ilgalaikiams susirgimams bei disk-
riminacijos mažinimui įsidarbinant arba profesin÷s karjeros metu). 

• Darbo j÷gos pasiūlos didinimas (ši veikla orientuota į asmenis, esančius už darbo rinkos ribų, 
ypač jaunus žmones, migrantus bei ilgą laiką esančius nedarbingumo atostogose. Šios priemon÷s d÷ka 
tikslinių grupių asmenys įtraukiami į mokymus arba kitais būdais priartinami prie darbo rinkos, pa-
vyzdžiui, anksti mokyklą palikusius jaunuolius paraginant grįžti į mokyklą arba pasiūlant mokymus, 
būtinus įsilieti į darbo rinką).  

Svarbu pasteb÷ti, kad Švedijos veiksmų programų d÷ka bus vykdomi ir tarptautiniai bendradarbiavimo projek-
tai, siekiant inovacijų užimtumo srityje per gerosios patirties sklaidą. 

Orientacija į aukštą prid÷tinę vertę 
kuriančius sektorius 

Įvairių tarptautinių projektų, siekiant 
perimti inovacijas užimtumo skati-
nimo srityje, įgyvendinimas 

Ilgalaikių susirgimų darbe prevencija 

Orientacija į jaunimą, imigrantus 

Jungtin÷ 
Karalyst÷ 

Pagrindin÷s Jungtin÷je Karalyst÷je ESF l÷šomis finansuojamos investicin÷s priemon÷s skirtos formavimui 
darbo j÷gos, kuri atitiktų pasaulinius darbuotojų kvalifikacijos standartus, kartu pl÷tojant ir socialiai atsakingą 
visuomenę. Išsikeltam tikslui pasiekti investuojama į asmenų mokymą, verslumo skatinimą, mokslo, tyrimų ir 
pl÷tros skatinimą. Rengdama veiksmų programas JK vyriausyb÷ išsik÷l÷ tikslą padidinti darbingo amžiaus 
asmenų užimtumą iki 80 proc., t. y. sukurti papildomas 2,3 mln. darbo vietų. Šiam tikslui įgyvendinti pagrin-
dinis iššūkis būtų įtraukti į darbo rinką neaktyvius asmenis (vienišus t÷vus, neįgaliuosius, etnines mažumas ir 
vyresnius asmenis) bei pad÷ti jiems realizuoti savo geb÷jimus. Užimtumo skatinimas įgyvendinamas 4 pa-
grindin÷mis priemon÷mis:  

• Įsidarbinimo galimybių didinimas (mažinti kliūtis įsidarbinant neįgaliesiems, vienišiems t÷-
vams, socialiai atskirtiems, vyresniems asmenims, tautinių mažumų atstovams, žmon÷ms, neturin-
tiems išsilavinimo arba asmenims, kurių kvalifikacija yra žema, taip pat jauniems ir nesimokantiems 
bei nedirbantiems asmenims. Taikomomis priemon÷mis siekiama didinti socialinę apr÷ptį bei sociali-
nį mobilumą, suteikti darbo j÷gai reikiamas kompetencijas); 

• Kompetentingos ir lanksčios darbo j÷gos kūrimas (siekiama mažinti asmenų, neturinčių pa-

Orientacija į darbo vietų pasiūlos 
didinimą 

Darbuotojų kvalifikacijos priartini-
mas prie pasaulinių standartų 

Socialiai atsakingos visuomen÷s 
kūrimas 

Bendrieji mokymai galimi tik asme-
nims, dirbantiems srityse, kur vyrau-
ja rinkos trūkumai (menkas moterų 
arba etninių mažumų atstovavimas ir 
pan.) 

Orientacija į jaunų asmenų įsiliejimą 
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Šaltinis: Sudaryta autorių 

 

grindin÷s kvalifikacijos skaičių, padidinti atitinkamą kvalifikaciją įgijusių darbuotojų skaičių, skatinti 
lyčių skirtumų mažinimą darbo rinkoje, vadybinių ir darbininkų įgūdžių pl÷tra įmon÷se. Įgyvendinant 
šį prioritetą ypatingas d÷mesys skiriamas asmenims, neturintiems kvalifikacijos, asmenims, neturin-
tiems reikiamo kvalifikacijos lygio jų užimamose pareigose, bei asmenims, norintiems užsiimti netra-
dicine veikla.  

• Kli ūčių įsidarbinant mažinimas (priemon÷s veiklos pad÷s mažinti barjerus įsidarbinant asme-
nims iš socialiai remtinų grupių, taip pat ši priemon÷ orientuota į jaunų asmenų įsiliejimą į darbo rin-
ką, ypač nesimokančių ir nedirbančių. Šia priemone siekiama pagerinti bedarbių, dirbančių ne visą 
darbo laiką, ir neaktyvių darbo rinkos dalyvių įsidarbinimo galimybes bei apsaugoti asmenis, kuriems 
gresia nedarbas d÷l atleidimo. Priemon÷s veiklos koncentruotos į kompetencijų, reikalingų įsidarbi-
nant suteikimą, kliūčių įsidarbinant naikinimą, darbo gavimą ir išlaikymą, profesinį tobul÷jimą. Įgy-
vendinant priemonę remiamos veiklos, susijusios su aktyvių ir prevencinių priemonių taikymu identi-
fikuojant tikslinių grupių poreikius, rengiant individualizuotus planus, teikiama parama vietos inicia-
tyvoms, skatinančioms neaktyvių asmenų mobilizavimą ir integravimą į darbo rinką, nedarbo pasek-
mių šalinimą (saugumas, visuomen÷s sveikata, valkatavimas ir pan.) ir pan. 

• Vietos darbo j÷gos kompetencijų gerinimas (šios priemon÷s veiklomis siekiama gerinti suau-
gusiųjų kompetencijas mokymais, didinant pasirinkimo galimybes bei mokymosi prieinamumą vyres-
niems nei 19 metų asmenims; remiama darbo j÷gos pl÷tra tobulinant įvairių lygių darbo j÷gos įgū-
džius, vykdant bendras veiklas su socialiniais partneriais, įtraukiant tiek darbdavius, tiek remiant dar-
buotojų mokymą; aukštojo mokslo ir įgūdžių įgijimas tarp jaunimo). 

į darbo rinką, ypač nesimokančių ir 
nedirbančių 

Tarp remiamų veiklų yra veiklų, 
orientuotų į nedarbo pasekmių šali-
nimą (saugumas, visuomen÷s sveika-
ta, valkatavimas ir pan.)  

Pasikeitus ekonominei situacijai, nuo 
2008 m. ÷m÷ sparčiau did÷ti nedar-
bas, ypač nauji darbo rinkos dalyviai 
susiduria su sunkumais įsidarbinant, 
pastebimai ÷m÷ maž÷ti migracijos 
srautai ir netgi nemaža dalis ankstes-
nių imigrantų, netekę darbo, paliko 
šalį. Prasid÷jus nuosmukiui, vyriau-
syb÷ ir verslas ÷m÷ glaudžiau ben-
dradarbiauti kovojant su nedarbu 
(siekia išlaikyti buvusį užimtumo 
lygį, investuoja į mokymus), įgyven-
dinamos priemon÷s finansuojamos 
nacionalin÷mis ir ESF l÷šomis. 
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Priedas Nr. 8: Priemonės Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką intervencijos logika 
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Priedas Nr. 9: Bendrojo poveikio užimtumui vertinimas pagal priemonę 
Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką 

Pavadinimas 
Taikoma 
ADRP prie-
mon÷ 

Tik ÷tinas įsi-
darbinimas, 
proc. 

Prognozuo-
jamas prie-
mon÷s po-
veikis, įsi-
darbinę as-
menys 

Tik ÷tino įsidarbinimo skaičiavimo 
prielaidos 

Profesinis mo-
kymas 

Bedarbių užim-
tumo didinimas 

Darbo įgūdžių 
įgijimo r÷mi-
mas 

55  8470 Remiamasi faktiniu įsidarbinimu ver-
tinimo momentu (53,3 proc.). Atsi-
žvelgiama į tai, kad vertinimo momen-
tu asmenų, v÷liausiai baigusių prie-
mones, 6 m÷nesių periodas, per kurį 
matuojamas įsidarbinimas, dar nebuvo 
pasibaigęs.  

Profesinis mo-
kymas 

20  2031 Remiamasi galutin÷s ataskaitos duo-
menimis apie faktinį įsidarbinimą 
(16,6 proc.). Atsižvelgiama į tai, kad 
galutin÷je ataskaitoje asmenų, v÷liau-
siai baigusių priemonę, 6 m÷nesių 
periodas, per kurį matuojamas įsidar-
binimas, dar nebuvo pasibaigęs. 

Įdarbinimas 
subsidijuojant 

56  7995 Remiamasi galutin÷s ataskaitos duo-
menimis apie faktinį įsidarbinimą 
(53,4 proc.). Atsižvelgiama į tai, kad 
galutin÷je ataskaitoje asmenų, v÷liau-
siai baigusių priemones, 6 m÷nesių 
periodas, per kurį matuojamas įsidar-
binimas, dar nebuvo pasibaigęs. 

 

Darbo įgūdžių 
įgijimo r÷mi-
mas 

76  1005 Remiamasi galutin÷s ataskaitos duo-
menimis apie faktinį įsidarbinimą 
(73,7 proc.). Atsižvelgiama į tai, kad 
galutin÷je ataskaitoje asmenų, v÷liau-
siai baigusių priemonę, 6 m÷nesių 
periodas, per kurį matuojamas įsidar-
binimas, dar nebuvo pasibaigęs. 

Įsidarbinimo 
galimybių di-
dinimas 

Darbo rotacija 74  667 Remiamasi galutin÷s ataskaitos duo-
menimis apie faktinį įsidarbinimą 
(71,8 proc.). Atsižvelgiama į tai, kad 
galutin÷je ataskaitoje asmenų, v÷liau-
siai baigusių priemonę, 6 m÷nesių 
periodas, per kurį matuojamas įsidar-
binimas, dar nebuvo pasibaigęs. 
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Pavadinimas 
Taikoma 
ADRP prie-
mon÷ 

Tik ÷tinas įsi-
darbinimas, 
proc. 

Prognozuo-
jamas prie-
mon÷s po-
veikis, įsi-
darbinę as-
menys 

Tik ÷tino įsidarbinimo skaičiavimo 
prielaidos 

Laikino užim-
tumo r÷mimas 

Viešieji darbai 13  2078 Remiamasi galutin÷s ataskaitos duo-
menimis apie faktinį įsidarbinimą 
(10,9 proc.). Atsižvelgiama į tai, kad 
galutin÷je ataskaitoje asmenų, v÷liau-
siai baigusių priemones, 6 m÷nesių 
periodas, per kurį matuojamas įsidar-
binimas, dar nebuvo pasibaigęs. 

Laikinieji dar-
bai 

Viešieji darbai 30  5970 Remiamasi faktiniu įsidarbinimu ver-
tinimo momentu (29,3 proc.). Faktinis 
įsidarbinimo rodiklis paskaičiuotas 
nuo prieš 6 m÷nesius baigusių prie-
monę asmenų. 

Profesinis mo-
kymas 

Įdarbinimas 
subsidijuojant 

Darbo rotacija 

Parama užim-
tumui ir mobi-
lumui 

Bedarbių terito-
rinis mobilumas 

41  7368 Remiamasi planuojamu rodikliu, nu-
rodytu projekto paraiškoje (41 proc.). 
Planinis rodiklis vertintinas kaip pa-
grįstas.  

Neprarask dar-
bo įgūdžių 

Viešieji darbai 10  2964 Remiamasi planuojamu rodikliu, nu-
rodytu projekto paraiškoje (10 proc.). 
Planinis rodiklis vertintinas kaip pa-
grįstas.  

Darbo įgūdžių 
įgijimo r÷mi-
mas 

Būk aktyvus 
darbo rinkoje 

Įdarbinimas 
subsidijuojant 

50  2615 Remiamasi planuojamu rodikliu, nu-
rodytu projekto paraiškoje (10 proc.). 
Planinis rodiklis vertintinas kaip pa-
grįstas.  

 VISO: 41164   

Šaltinis: SFMIS duomenys, projektų administravimo ir finansavimo sutartys, kita projektų steb÷senos informacija, ver-
tintojų skaičiavimai. 
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Priedas Nr. 10: Lietuvos ūkio raidos scenarijai iki 2020 m. 

Optimistinis šalies raidos scenarijus Pesimistinis šalies raidos scenarijus 

Šalies vyriausyb÷ neatid÷liodama įvykdo reformas: 
pertvarkomi valstyb÷s finansai ir stabilizuojama jų 
būkl÷; pašalinamos biurokratin÷s verslo pl÷tros 
kliūtys; įdiegiama veiksminga investicijų skatinimo 
sistema, ypatingą d÷mesį skiriant į eksportą nu-
kreiptų TUI pritraukimui; reformuojamas viešasis 
sektorius; išpl÷tojamas viešojo sektoriaus paslaugų 
SVV teikimas; vykdoma racionalios energetikos 
sektoriaus pl÷tros ir energijos taupymo programa. 
Be to, ekonominiai santykiai su Rusija išlieka pra-
gmatiški, o pasaulio ūkis gana greitai atsigauna. 
Šiuo atveju jau 2010 m. galima tik÷tis TUI srauto 
sustipr÷jimo bei verslo lūkesčių pager÷jimo – tai 
stabdytų kapitalo ištek÷jimą iš šalies bei skatintų 
materialines investicijas. Eksportas imtų ženkliai 
augti 2010 m. pabaigoje arba 2011 pirmąjį pusme-
tį, o po metų įsib÷g÷tų ir vidaus vartojimas. Lietu-
vos prisijungimas prie euro zonos įmanomas 2012 
m., o palankiai susiklosčius aplinkyb÷ms – 2011 m. 
Jis suteiktų papildomą teigiamą impulsą šalies fi-
nansų rinkai bei visam ūkiui. Esant tokiam scenari-
jui Lietuva naują ES struktūrin÷s paramos paskirs-
tymo etapą pasitiktų augimo stadijoje, ir galimi 
paramos skirstymo prioritetai būtų panašūs į 2007–
2013m. laikotarpio. Išliktų poreikis pl÷toti viešąjį 
sektorių, infrastruktūrą, dalis l÷šų gal÷tų būti nu-
kreipta į verslo pl÷trą ir ūkio konkurencingumo 
didinimą. 

Nepaisant šalį ap÷musios ūkio kriz÷s, kuri 
verčia imtis ryžtingų veiksmų, pribrendusios 
viešojo sektoriaus reformos įstringa, o reikš-
mingai pagerinti investicinį klimatą nepa-
vyksta, kapitalo ir protų nutek÷jimas tik su-
stipr÷ja, Lietuva išlieka nepatraukli užsienio 
investuotojams. Užsitęsus pasaulio ekonomi-
kos sąstingiui paklausa ES rinkoje keletą me-
tų beveik neauga, tuo apsunkindama Lietu-
vos eksporto pl÷trą, o politin÷ įtampa santy-
kiuose su Rusija trukdo efektyviai išnaudoti 
šios šalies rinkos galimybes. D÷l finansinių 
išteklių ir kvalifikuotos darbo j÷gos trūkumo 
gamybos modernizavimas vyksta pernelyg 
l÷tai, dalis Lietuvos gamintojų neatlaiko Azi-
jos įmonių konkurencijos. V÷l sustipr÷ja 
emigracija, verslo ir namų ūkių lūkesčiai iš-
lieka žemo lygio. Tuo atveju šalies ekonomi-
kos sąstingis užsitęs bent iki 2012 m., o jos 
atsigavimas bus l÷tas. Esant tokiam scenari-
jui ES struktūrin÷ parama daugiausia bus rei-
kalinga tam tikriems ūkio sektoriams moder-
nizuoti bei viešojo sektoriaus tobulinimui. 
Taip pat toks scenarijus reikštų ES struktūri-
n÷s paramos l÷šų įsisavinimo neefektyvumą, 
kas lemtų esminį paramos panaudojimo prio-
ritetų peržiūr÷jimą. 

Šaltinis: Lietuvos pl÷tros prioritetų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo laikotarpiu 
vertinimas. UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ ir VšĮ „ESTEP“. Vilnius, 2009.  
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Priedas Nr. 11: Apklausų rezultatai  

Apklausos duomenys 

Respondentai Apklausos dalyviai pagal projektus 
Atsakiusių 
dalyvių 
skaičius 

Procentai 
Apklausos 
vykdymo 
laikotarpis 

„Bedarbi ų užimtumo didinimas“  147 26,63 

Iš jų:   

Profesinio mokymo veikla 72  

Įgūdžių įgijimo r÷mimo veikla 50  

Įdarbinusių projekto dalyvius įmo-
nių r÷mimo veikla 

25  

„ Įsidarbinimo galimybių didinimas“  335 60,69 

Iš jų:   

Profesinio mokymo veikla 158  

Įdarbinimo subsidijuojant veikla 102  

Įgūdžių įgijimo r÷mimo veikla  50  

Įdarbinusių projekto dalyvius įmo-
nių r÷mimo veikla 

25  

Darbo ieškan-
tys asmenys, 
dalyvavę 
ADRP priemo-
n÷se 

„Laikino užimtumo r ÷mimas“ 70 12,68 

2010-12-01 – 
2010-12-16 

Darbdaviai, 
įdarbinę asme-
nis po profesi-
nio mokymo 

Projektas ,,Bedarbių užimtumo didinimas“ – 25 įmon÷s, įdarbinusios 
asmenis, dalyvavusius profesinio mokymo programose. 
Projektas ,,Įsidarbinimo galimybių didinimas“ – 25 įmon÷s, įdarbinu-
sios asmenis, dalyvavusius profesinio mokymo programose. 

2010-12-01 – 
2010-12-16 

Pastaba: visi dalyviai buvo apklausti telefonu, pagal nustatytą klausimyno formą (pateikiama žemiau).  

 

Priemon÷ VP1-1.2-SADM-01-V          Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką 

Apklausos su priemon÷s „Ieškančių darbo asmenų įsidarbinimo galimybių didinimas“ projek-
tų dalyviais tikslas yra sužinoti į aktyvių darbo rinkos politikos priemonių veiklas įtrauktų asmenų 
nuomonę apie taikomų priemonių naudingumą, efektyvumą, gauti duomenis priemonių dalyvio por-
treto sudarymui bei taikomų priemonių rezultato tęstinumo analizei bei pagrįsti priežastinius ryšius 
tarp vykdomų veiklų ir pasiekiamų rezultatų. Apklausa buvo atlikta siekiant pagrįsti ir pateikti iš-
samesnes tyrimo išvadas. Apklausos metu buvo apklausti asmenys, dalyvavę profesinio mokymo 
programose, subsidijuojamo įdarbinimo schemoje, darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo schemoje, laikino 
užimtumo r÷mimo schemoje.  

Apklausos dalyviai buvo pasirinkti atsitiktinai pagal Lietuvos darbo biržos prie SADM pateik-
tus duomenis. Apklausoje dalyvavo atsiliepę telefonu ir sutikę atsakyti į klausimus asmenys. For-
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muojant apklausos dalyvių sąrašą, buvo siekiama įtraukti pakankamai reprezentatyvų skaičių asme-
nų, dalyvavusių skirtingose aktyvios darbo rinkos politikos priemon÷se. Klausimynas buvo formuo-
jamas išanalizavus projektuose taikomas aktyvios darbo rinkos politikos priemones, nustačius mo-
kymosi kokyb÷s vertinimo elementus. 

Toliau pateikiami susisteminti apklausos rezultatai. 

 

Projekto "Bedarbių užimtumo didinimas" dalyvių, baigusių profesinį mokymą, atsakymai į 
anketos klausimus. 

 
 

  

Respondentų pasiskirstymas pagal profesinio mokymo programas (skaičius) 
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Kitos nurodytos priežastys: 

• Negal÷jau dirbti d÷l šeimyninių aplinkybių; 
• Netenkino siūlomas atlyginimas; 
• Siūlomas darbas neatitiko įgytos profesijos; 
• Kita (darbdaviai reikalavo patirties); 
• Kita (darbdaviams netiko respondento amžius); 
• Kita (darbo buvo, bet už atliktą darbą nesumok÷davo atlyginimo); 
• Kita (d÷l asmeninių priežasčių); 
• Kita (neatitiko darbdavio reikalavimų); 
• Kita (netenkino siūlomas užmokestis, kadangi darbdaviai reikalavo atlikti darbų kurie ne-
labai ir priklauso prie darbo sutarties, o už tai niekas mok÷ti nenor÷jo); 
• Kita (sezoninis darbas). 
 

 

 

 

 

 

Po projekto „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ veiklos, profesinis mokymas, įdarbinusių pro-
jekto dalyvius įmonių apklausos apibendrinti rezultatai. 
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Projekto „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ dalyvavusių veiklose: 

• Įdarbinimas subsidijuojant; 
• Darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas; 

bei projekto „Laikino užimtumo r÷mimas“ dalyvių apklausos rezultatai. 

 

Apklausos dalyviai pagal projektus Dalyvių 
skaičius 

Procentai 

Bedarbių užimtumo didinimas (įgūdžių įgijimo r÷mimo projektas) 50 18,38 

Įsidarbinimo galimybių didinimas (įgūdžių įgijimo r÷mimo projek-
tas) 

50 18,38 

Įsidarbinimo galimybių didinimas (įsidarbinimo subsidijuojant pro-
jektas) 

102 37,50 

Laikino užimtumo r÷mimas 70 25,74 

 

Apklausos dalyviai pagal projektų veiklas Dalyvių 
skaičius 

Procentai 

Viešieji darbai 80 29,41 

Įdarbinimas subsidijuojant 112 41,18 

Darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas 75 27,57 

Dalyvavau, bet nežinau kaip vadinasi 5 1,84 
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Respondentų apklausai naudoti klausimynai 
 
Klausimynas asmenims, baigusiems profesinio mokymo programą 
 

Šios apklausos tikslas yra sužinoti Jūsų nuomonę apie tai, kaip Jūs vertinate Lietuvos darbo 
biržos prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos siūlomus profesinius mokymus. 

Tyrimas yra vertinimo, kurio pavadinimas yra „ESF FINANSUOJAMŲ UŽIMTUMĄ 
SKATINANČIŲ PRIEMONIŲ KOKYBöS IR EFEKTYVUMO VERTINIMAS“, dalis. 

Tyrimas yra sudarytas iš kelių dalių – asmenų, registruotų Lietuvos darbo biržos prie SADM 
ir dalyvavusių vykdomų projektų veiklose, bei darbdavių nuomon÷s tyrimas, kitą dalį sudaro spe-
cialistų nuomonių tyrimas. 

Prašyčiau atsakyti į keletą klausimų, susijusių su LDB teikiamomis paslaugomis. Atliekant 
apklausos atsakymų analizę bus laikomasi nepriskyrimo principo, t.y. Jūsų asmenin÷ informacija 
nebus priskirti informacijai iš Jūsų atsakymų. Jei nenor÷site atsakin÷ti į kažkuriuos klausimus, juos 
galima praleisti. 

Apklausos dalyviai buvo pasirinkti atsitiktinai.  

 
1. Jūsų amžius? 

1 ________(nurodyti) metai 
 

2. Lytis (neklausti, įrašo interviuotojas) 
1 Vyras 
2 Moteris 
 

3. Ar per pastaruosius 3 metus dalyvavote profesinio mokymo programoje, organizuotoje darbo bir-
žos? 

1 Taip > pereiti į 4 klausimą 
2 Ne -> netinka 
3 Nežinau -> netinka 
 

4. Kokioje profesinio mokymo programoje dalyvavote, t.y. kokios profesijos mok÷t÷s? 
1 __________ (nurodyti), sugrupuoti v÷liau 
 
 

5. Kiek m÷nesių truko profesinio mokymo programa? 
 __________ (nurodyti), sugrupuoti v÷liau 
 
 

6. Kiek laiko buvote registruotas darbo biržoje bedarbis iki profesinio mokymo pradžios? 
     1 2 m÷nesius ar trumpiau 
     2 3 – 5 m÷nesius 
     3 6 – 8 m÷nesius 
     4 9 – 12 m÷nesių 
     5 1-2 metus 
     6 Ilgiau nei 2 metus 

 
 

7. Koks buvo Jūsų ankstesnis darbas iki tampant bedarbiu ir užsiregistruojant darbo biržoje? 
 Anksčiau nedirbau jokio darbo 
  ______________ (nurodyti), v÷liau sugrupuoti 
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8. Koks Jūsų išsilavinimas, neįskaitant profesinio mokymo programos? 

1 Pradinis 
2 Pagrindinis  
3 Vidurinis 
4  Povidurinis 
5 Aukštesnysis 
6 Aukštasis 
 
Toliau pakalb÷kime apie Jūsų dalyvavimą darbo biržos organizuotame profesiniame mokyme: 
 

9. Ar darbo biržos organizuotas profesinis mokymas dav÷ žinių ir įgūdžių realiam darbui dirbti? (vie-
nas atsakymas) 

1 Mokymai per daug teoriniai ir neatitinka realių rinkos poreikių 
2 Mokymai neblogai atitinka realius poreikius, bet kai ką reik÷tų keisti 
3 Mokymai gerai atitinka realius rinkos poreikius 
 

10. Kaip vertinate profesinio mokymo programos.....?  
        
 
 

Teorinę dalį  Praktin ę dalį  D÷stytojus  Kitų besimokiusių-
jų norą mokytis 

1. Labai gerai 1. Labai gerai 1. Labai gerai 1. Visi nor÷jo mokytis 
2. Geriau nei vidutiniškai 2. Geriau nei vidu-

tiniškai 
2. Geriau nei 

vidutiniškai 
2. Didesn÷ dalis nor÷jo 

mokytis 
3. Vidutiniškai 3. Vidutiniškai 3. Vidutiniškai 3. Maždaug pus÷ nor÷jo 

mokytis 
4. Blogiau nei vidutiniškai 4. Blogiau nei vidu-

tiniškai 
4. Blogiau nei 

vidutiniškai 
4. Maža dalis nor÷jo 

mokytis 
5.  Blogai 5. Blogai 5. Blogai 5. Niekas nenor÷jo mo-

kytis 
 

11. Ar po dalyvavimo profesiniame mokyme įsidarbinote pastoviam (ilgesn÷s trukm÷s) darbui ? 
1 Taip > pereiti į 12 klausimą 
2 Ne > pereiti į 20 klausimą 

 
12. Per kiek laiko po mokymų įsidarbinote pastoviam darbui? (vienas atsakymas) 

1 Įsidarbinau mokymų metu 
2 Įsidarbinau per 3 m÷nesius po profesinio mokymo pabaigos 
3 Įsidarbinau per 4 - 6 m÷nesius po profesinio mokymo pabaigos 
4 Įsidarbinau v÷liau nei po 6 m÷nesių po profesinio mokymo pabaigos 

 
13. Kokios būtų Jūsų galimyb÷s susirasti darbą savarankiškai, jei nebūtum÷te dalyvavęs(-usi) profesi-
nio mokymo programoje? (vienas atsakymas) 

1 Netur÷čiau jokių galimybių įsidarbinti 
2 Tur÷čiau žymiai mažesnes galimybes įsidarbinti 
3 Tur÷čiau panašias galimybes įsidarbinti 

 
14. Ar įsidarbinote pagal mokymų metu įgytą profesiją? (vienas atsakymas) 

1 Taip, pagal įgytą profesiją 
2 Tik dalinai pagal profesiją 
3 Ne, ne pagal įgytą profesiją 
 

15. Ar šiuo metu dirbate toje pačioje darboviet÷je, kurioje įsidarbinote? (vienas atsakymas) 
1 Taip  
2 Ne, dirbu kitoje darboviet÷je 
3 Ne, dabar neturiu darbo 
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16. Kai įsidarbinote po profesinio mokymo, kiek laiko dirbote (dirbate) šį darbą (m÷nesiais)? (vienas 
atsakymas) 

1 ___________ (nurodyti m÷nesių skaičių), v÷liau sugrupuoti iki 5 m÷n, 6-9 men, daugiau nei 9 
menesius.  

Jei atsakymas trumpiau nei 9 m÷nesiai ->eiti į 17 klausimą. 
Jei atsakymas 9 m÷nesiai ar ilgiau -> eiti į 18 klausimą 

 
17. Kod÷l darbą dirbote trumpiau nei 9 m÷nesius? (vienas atsakymas) Nurodykite ne daugiau dvi pa-
grindines priežastis. 

1 Darboviet÷ bankrutavo 
2 Atleido, nes buvo mažinami etatai 
3 Atleido, nes neatitiko mano kvalifikacija 
4 Negal÷jau dirbti d÷l sveikatos problemų 
5 Negal÷jau dirbti d÷l šeimyninių aplinkybių 
6 Radau kitą darbą 
7 _______ (nurodyti) 
 

18. Kai įsidarbinote po profesinio mokymo programos ar lengvai prisitaik ÷te prie naujo kolektyvo? 
(vienas atsakymas)  

1 Buvo sunku, nes buvau ilgai nedirbęs/nedirbusi 
2 Buvo sunku, nes vyrauja neigiamas požiūris į at÷jusius iš darbo biržos 
3 Buvo sunku d÷l asmeninių priežasčių 
4 Buvo nesunku prisitaikyti 
 

19. Kokį atlyginimą į rankas per m÷nesį gavote (gaunate), kai po profesinio mokymo programos įsidar-
binote nuolatiniam darbui (po bandomojo laikotarpio)? (vienas atsakymas)  

Eiti į 21 klausimą 
1 Iki 500 litų per m÷nesį 
2 501 – 800 litų per m÷nesį 
3 801 – 1000 litų per m÷nesį 
4 1001 – 1300 litų per m÷nesį 
5 1301 – 1600 litų per m÷nesį 
6 1601 – 2000 litų per m÷nesį 
7 2001 – 3000 litų per m÷nesį 
8 3001 litų ir daugiau per m÷nesį 
 

20. Kod÷l pabaigę profesinio mokymo programą negal÷jote rasti pastovaus (ilgesn÷s trukm÷s) darbo? 
Nurodykite ne daugiau dvi pagrindines priežastis 

1 Pagal profesiją, kurios mokiausi darbo biržoje, sunku rasti darbą 
2 Darbo apskritai n÷ra  
3 Negal÷jau dirbti d÷l sveikatos problemų 
4 Negal÷jau dirbti d÷l šeimyninių aplinkybių 
5 Netenkino siūlomas atlyginimas 
6 Siūlomas darbas neatitiko įgytos profesijos 
7 Kita____________ (nurodyti) 

 
21. Jūsų nuomone, kiek atlyginimas tur÷tų būti didesnis už bedarbio pašalpą, kad Jums būtų motyvaci-
ja dirbti? ( vienas atsakymas)  

1 Atlyginimas gali būti mažesnis už bedarbio pašalpą, svarbu tur÷ti darbą 
2 Atlyginimas gali būti toks pat kaip bedarbio pašalpa, svarbu tur÷ti darbą 
3 Atlyginimas tur÷tų būti didesnis už pašalpą bent _________ litų (nurodyti) (v÷liau sugru-

puoti kas 100 litų. 
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Klausimynas asmenims, dalyvavusiems remiamo įdarbinimo veikloje 
 

Šios apklausos tikslas yra sužinoti Jūsų nuomonę apie tai, kaip Jūs vertinate Lietuvos darbo 
biržos prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos siūlomas remiamo įdarbinimo priemones. 

Tyrimas yra vertinimo, kurio pavadinimas yra „ESF FINANSUOJAMŲ UŽIMTUMĄ 
SKATINANČIŲ PRIEMONIŲ KOKYBöS IR EFEKTYVUMO VERTINIMAS“, dalis. 

Tyrimas yra sudarytas iš kelių dalių – asmenų, registruotų Lietuvos darbo biržos prie SADM 
ir dalyvavusių vykdomų projektų veiklose, bei darbdavių nuomon÷s tyrimas, kitą dalį sudaro spe-
cialistų nuomonių tyrimas. 

Prašyčiau atsakyti į keletą klausimų, susijusių su LDB teikiamomis paslaugomis. Atliekant 
apklausos atsakymų analizę bus laikomasi nepriskyrimo principo, t.y. Jūsų asmenin÷ informacija 
nebus priskirti informacijai iš Jūsų atsakymų. Jei nenor÷site atsakin÷ti į kažkuriuos klausimus, juos 
galima praleisti. 

Apklausos dalyviai buvo pasirinkti atsitiktinai.  

 
1. Jūsų amžius? 

1 ________(nurodyti) metai 
 

2. Lytis (neklausti, įrašo interviuotojas) 
1 Vyras 
2 Moteris 
 

3. Koks Jūsų išsilavinimas? 
1 Pradinis/profesinis su profesine kvalifikacija 
2 Pagrindinis/pagrindinis su profesine kvalifikacija 
3 Vidurinis/Spec. Vidutinis/vidurinis su profesine kvalifikacija 
4  Povidurinis 
5 Aukštesnysis 
6 Aukštasis 
 
 

4. Ar per pastaruosius 3 metus dalyvavote darbo biržos remiamose priemon÷se (pvz. viešieji darbai, 
jaunimo įdarbinimas, subsidijuojamos darbo vietos)? 

1 Taip > pereiti į 5 klausimą 
2 Ne -> netinka 
3 Nežinau -> netinka 
 

5. Kiek laiko buvote registruotas darbo biržoje bedarbis iki dalyvavimo darbo biržos remiamose 
priemon÷se? 

     1 2 m÷nesius ar trumpiau 
     2 3 – 5 m÷nesius 
     3 6 – 8 m÷nesius 
     4 9 – 12 m÷nesių 
     5 1-2 metus 
     6 Ilgiau nei 2 metus 

 
6. Koks buvo Jūsų ankstesnis darbas iki tampant bedarbiu ir užsiregistruojant darbo biržoje? 

 Anksčiau nedirbau jokio darbo 
  ______________ (nurodyti), v÷liau sugrupuoti 

 

Toliau pakalb÷kime apie Jūsų dalyvavimą darbo biržos remiamose priemon÷se pastaruoju metu: 
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7. Kokioje darbo biržos remiamoje priemon÷je dalyvavote (jei dalyvavo keliose, nurodyti tą, kurios 
trukm ÷ buvo ilgiausia)? 

1 Viešieji darbai 
2 Įdarbinimas subsidijuojant 
3 Darbo įgūdžių įgijimo r÷mimas 
4  Dalyvavau, bet nežinau kaip vadinasi 
 

8. Kiek m÷nesių dalyvavote šioje priemon÷je? 
1 _______ m÷nesių, (nurodyti), v÷liau sugrupuoti 
 

9. Ar po dalyvavimo profesiniame mokyme įsidarbinote pastoviam (ilgesn÷s trukm÷s) darbui ? 
1 Taip > pereiti į 10 klausimą 
2 Ne > pereiti į 17 klausimą 

 

10. Per kiek laiko po dalyvavimo darbo biržos remiamoje priemon÷je įsidarbinote pastoviam (ilgesn÷s 
trukm ÷s) darbui? (vienas atsakymas) 

1 Pasilikau dirbti pastoviam darbui toje pačioje įmon÷je, kurioje buvo remiamas mano 
įdarbinimas 

2 Įsidarbinau per 3 m÷nesius po dalyvavimo priemon÷je 
3 Įsidarbinau per 4 - 6 m÷nesius po dalyvavimo priemon÷je 
4 Įsidarbinau v÷liau nei po 6 m÷nesių po dalyvavimo priemon÷je 

 
11. Kokios būtų Jūsų galimyb÷s susirasti darbą savarankiškai, jei nebūtum÷te dalyvavęs(-usi) profesi-
nio mokymo programoje? (vienas atsakymas) 

1 Netur÷čiau jokių galimybių įsidarbinti 
2 Tur÷čiau žymiai mažesnes galimybes įsidarbinti 
3 Tur÷čiau panašias galimybes įsidarbinti 
 

12. Ar šiuo metu dirbate toje pačioje darboviet÷je, kurioje įsidarbinote? (vienas atsakymas) 
1 Taip  
2 Ne, dirbu kitoje darboviet÷je 
3 Ne, dabar neturiu darbo 
 

13. Kai po dalyvavimo darbo biržos priemon÷je įsidarbinote pastoviam (ilgesn÷s trukm÷s) darbui, kiek 
laiko dirbote šį darbą (m÷nesiais)? (vienas atsakymas) 

1 ___________ (nurodyti m÷nesių skaičių), v÷liau sugrupuoti iki 5 m÷n, 6-9 men, daugiau nei 
9 menesius.  
Jei atsakymas trumpiau nei 9 m÷nesiai ->eiti į 14 klausimą. 
Jei atsakymas 9 m÷nesiai ar ilgiau -> eiti į 15 klausimą 

 
14. Kod÷l darbą dirbote trumpiau nei 9 m÷nesius? (vienas atsakymas) Nurodykite ne daugiau dvi pa-
grindines priežastis. 

1 Darboviet÷ bankrutavo 
2 Atleido, nes buvo mažinami etatai 
3 Atleido, nes neatitiko mano kvalifikacija 
4 Negal÷jau dirbti d÷l sveikatos problemų 
5 Negal÷jau dirbti d÷l šeimyninių aplinkybių 
6 Radau kitą darbą 
7 _______ (nurodyti) 

 
15. Kai įsidarbinote po dalyvavimo darbo biržos priemon÷je ar lengvai prisitaik÷te prie naujo kolekty-
vo? (vienas atsakymas)  

1 Buvo sunku, nes buvau ilgai nedirbęs/nedirbusi 
2 Buvo sunku, nes vyrauja neigiamas požiūris į at÷jusius iš darbo biržos 
3 Buvo sunku d÷l asmeninių priežasčių 
4 Buvo nesunku prisitaikyti 
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16. Kokį atlyginimą į rankas per m÷nesį gavote, kai įsidarbinote nuolatiniam darbui (po bandomojo 
laikotarpio)?  (vienas atsakymas)  

Eiti į 18 klausimą 
1 Iki 500 litų per m÷nesį 
2 501 – 800 litų per m÷nesį 
3 801 – 1000 litų per m÷nesį 
4 1001 – 1300 litų per m÷nesį 
5 1301 – 1600 litų per m÷nesį 
6 1601 – 2000 litų per m÷nesį 
7 2001 – 3000 litų per m÷nesį 
8 3001 litų ir daugiau per m÷nesį 
 

17. Kod÷l pasibaigus darbo biržos remiamo įdarbinimo priemonei negal÷jote rasti pastovaus (ilgesn÷s 
trukm ÷s) darbo? Nurodykite ne daugiau dvi pagrindines priežastis. 

1 Turiu nepakankamą darbo patirtį 
2 Darbo apskritai n÷ra  
3 Negal÷jau dirbti d÷l sveikatos problemų 
4 Negal÷jau dirbti d÷l šeimyninių aplinkybių 
5 Netenkino siūlomas atlyginimas 
6 Siūlomas darbas neatitiko mano kvalifikacijos 
7 Kita____________ (nurodyti) 

 
18. Jūsų nuomone, kiek atlyginimas tur÷tų būti didesnis už bedarbio pašalpą, kad Jums būtų motyvaci-
ja dirbti? ( vienas atsakymas)  

1 Atlyginimas gali būti mažesnis už bedarbio pašalpą, svarbu tur÷ti darbą 
2 Atlyginimas gali būti toks pat kaip bedarbio pašalpa, svarbu tur÷ti darbą 
3 Atlyginimas tur÷tų būti didesnis už pašalpą bent _________ litų (nurodyti) (v÷liau sugru-

puoti kas 100 litų. 

 

Klausimynas darbdaviams, įdarbinusiems asmenis po profesinio mokymo (apklausos dalyviai – įmo-
n÷s, kurios įdarbino pastoviam darbui po profesinio mokymo) 
 

Šios apklausos tikslas yra sužinoti Jūsų nuomonę apie tai, kaip Jūs vertinate darbuotojų, įdar-
binamų per Lietuvos darbo biržą prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, ir baigusių profesi-
nio mokymo programas kvalifikaciją. 

Tyrimas yra vertinimo, kurio pavadinimas yra „ESF FINANSUOJAMŲ UŽIMTUMĄ 
SKATINANČIŲ PRIEMONIŲ KOKYBöS IR EFEKTYVUMO VERTINIMAS“, dalis. 

Tyrimas yra sudarytas iš kelių dalių – asmenų, registruotų Lietuvos darbo biržos prie SADM 
ir dalyvavusių vykdomų projektų veiklose, bei darbdavių nuomon÷s tyrimas, kitą dalį sudaro spe-
cialistų nuomonių tyrimas. 

Prašyčiau atsakyti į keletą klausimų, susijusių su darbuotojų kvalifikacija. Atliekant apklausos 
atsakymų analizę bus laikomasi nepriskyrimo principo, t.y. Jūsų asmenin÷ informacija nebus pri-
skirti informacijai iš Jūsų atsakymų. Jei nenor÷site atsakin÷ti į kažkuriuos klausimus, juos galima 
praleisti. 

Apklausos dalyviai buvo pasirinkti atsitiktinai.  

1. Kokia yra pagrindin÷ įmon÷s veiklos sritis? 
1 Žem÷s ūkis, medžiokl÷, miškininkyst÷ ir žuvininkyst÷  
2 Pramon÷  
3 Statyba  
4 Prekyba; viešbučiai ir restoranai;  

0Fall
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5.  Transportas, sand÷liavimas ir ryšiai 
6 Finansinis tarpininkavimas; nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla  
7 Viešasis valdymas; paslaugos socialinei sferai ir komunalin÷ veikla  
8 Kita (Nurodykite): 
 

2. Kokia buvo įmon÷s metin÷ apyvarta 2009 metais? Jei dar nesuskaičiuota 2009 m. apyvarta, tai nuro-
dykite 2008 m, apyvartą. 

1 Iki 1 mln. litų 
2 Nuo 1 iki 3 mln. litų 
3 Nuo 3 iki 7 mln. litų 
4 Nuo 7 iki 15 mln. litų 
5 Nuo 15 iki 24 mln. litų 
6 Nuo 24 iki 75 mln. litų 
7 Nuo 75 iki 138 mln. litų 
8 Daugiau nei 138 mln. litų  
9 Neatsak÷ 
 

3. Ar per pastaruosius 12 m÷nesių įmon÷ įdarbino asmenų, baigusių darbo biržos organizuoto profesi-
nio mokymo programas? 

1 Taip 
2 Ne > Netinka 
3 Nežinau > Netinka 
 

4. Kiek per pastaruosius 12 m÷nesių įdarbinote tokių (baigusių profesinio mokymo programas, organi-
zuotas darbo biržos) asmenų? 

1 1-2 asmenis 
2 3-5 asmenis 
3 6 - 10 asmenų 
4 11 – 20 asmenų 
5 Daugiau nei 20 asmenų 
 

5. Kokią dalį šių asmenų įdarbinote pagal darbo biržos organizuotuose mokymuose įgytą profesiją? 
1 Visus 100% asmenų 
1 Daugiau nei 75 % 
2 50-74 % 
3 25 – 49 % 
4 Mažiau nei 24% asmenų 
 

6. Kaip vertinate šių asmenų profesinį pasirengimą atlikti darb ą pagal įgytą profesiją? 
1 Labai gerai 
2 Geriau nei vidutiniškai 
3 Vidutiniškai 
4 Blogiau nei vidutiniškai 
5 Labai blogai 
 

7. Kaip vertinate asmenų, baigusių profesinį mokymą, teorinį pasirengimą darbui pagal įgytą profesiją 
1 Labai gerai 
2 Geriau nei vidutiniškai 
3 Vidutiniškai 
4 Blogiau nei vidutiniškai 
5 Labai blogai 
 

8. Kaip vertinate asmenų, baigusių profesinį mokymą, praktin į pasirengimą darbui pagal įgytą profe-
siją 

1 Labai gerai 
2 Geriau nei vidutiniškai 
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3 Vidutiniškai 
4 Blogiau nei vidutiniškai 
5 Labai blogai 
 

9. Kaip vertinate asmenų, baigusių profesinį mokymą, motyvaciją dirbti? 
1 Labai blogai 
2 Blogiau nei vidutiniškai 
3 Vidutiniškai 
4 Geriau nei vidutiniškai 
5 Labai gerai 
 

10. Ar būtum÷te pri÷męs šiuos asmenis į darbą net jeigu jie nebūtų baigę profesinio mokymo progra-
mos? 

1 Ne, nei vieno 
2 Tik mažą dalį šių asmenų 
3 Didesnę dalį šių asmenų 
4 Taip, visus 
 

11. Kokių savybių labiausiai trūksta asmenims at÷jusiems iš darbo biržos po profesinio mokymo pro-
gramos? (ne daugiau 3 savyb÷s) 

1 ___________ (nurodykite), v÷liau sugrupuoti 
2 ___________ (nurodykite), v÷liau sugrupuoti 
3  ___________ (nurodykite), v÷liau sugrupuoti 
 

12. Kaip po darbo biržos organizuoto profesinio mokymo įdarbinti asmenys įsitvirtina įmon÷je? (vie-
nas atsakymas)  

1 Dažniausiai įdarbiname terminuotam darbui 
2 Turi mažą motyvaciją dirbti, tod÷l ilgai nedirba 
3 Įsitvirtina kaip ir bet kuris kitas darbuotojas 
 Įsitvirtina sunkiau nei kiti darbuotojai 
5. Įsitvirtina lengviau nei kiti darbuotojai 

 



ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių kokyb÷s ir efektyvumo vertinimas 
Galutin÷ vertinimo ataskaita 

 

192 

 

Giluminiai interviu su priemon ÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rin-
ką  dalyviais 
Tyrimo metu, telefoninio giluminio interviu pagalba buvo apklausta 20 asmenų, dalyvavusių prie-
mon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką projektų veiklose. Apklausa buvo vykdo-
ma 2010 m. gruodžio m÷n.  

Buvo apklausti šių pojektų dalyviai: 

• „ Įsidarbinimo galimybių didinimas“: 
- Įdarbinti subsidijuojant (3 asmenys) 

• „Bedarbių užimtumo didinimas“: 
- Įdarbinti subsidijuojant (6 asmenys) 
- Po profesinio mokymo (5 asmenys) 
- Baigę darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo priemonę (3 asmenys) 

• „Laikino užimtumo r÷mimas“: 
- Atlik ę viešuosius darbus (3 asmenys). 

Žemiau pateikiama detali informacija apie atskirų tikslinių grupių vykdytus interviu. 

Interviuojamojo profilis I : buvo atlikti 5 giluminiai interviu su baigusiais profesinio mokymo pro-
gramas ir dalyvavusiais telefonin÷je apklausoje, kurie atsak÷, jog po profesinio mokymo neįsidarbi-
no pastoviam (ilgesn÷s trukm÷s) darbui, tačiau mano, kad pagal baigtą mokymosi programą n÷ra 
sunku rasti darbą ir mokymo programos d÷stytojus vertinantys gerai.  

Apklausti du vyrai ir trys moterys iš Var÷nos, Jonavos, K÷dainių, Kauno ir Pasvalio. Vidutinis res-
pondento amžius – 48 metai. 

Šio interviu metu pateikti atviri klausimai: 

• Kaip vyko parinkimas (pasirinkimas), kokios profesijos mokytis? Kiek sprend÷te pats, 
o kiek darbo birža? 

• Kod÷l pasirinkote šitą profesiją? Kokias alternatyvas svarst÷te? Kod÷l pasirinkta pro-
fesija pasirod÷ geriausia? 

• Kiek buvo d÷stytojų? Kas patiko? Ar d÷stytojai buvo reiklūs, ar nuolaidūs? Ar įvyko 
visi numatyti užsi÷mimai? 

• Ar kiti besimokiusieji nor÷jo mokytis? Ar buvo tokių, kurie nenor÷jo mokytis? Kokia 
dalis? 

• Papasakokite apie praktinę mokymų dalį. Ką veik÷te? Ar buvo naudinga? 

• Ar šiuo metu dirbate? Jei ne, koks pagrindinis Jūsų pajamų šaltinis? Koks atlyginimas 
tenkintų? Kokios m÷nesio pajamos šiuo metu? 

Interviuojamojo profilis II : buvo atlikti 6 giluminiai interviu su baigusiais profesinio mokymo 
programas ir dalyvavusiais telefonin÷je apklausoje, kurie atsak÷, jog po profesinio mokymo įsidar-
bino pastoviam (ilgesn÷s trukm÷s) darbui ir manančiais, kad nedalyvavus profesinio mokymo pro-
gramoje savarankiškai susirasti darbą tur÷tų žymiai mažesnes galimybes arba netur÷tų jokių gali-
mybių. 

Apklausti vienas vyras ir penkios moterys iš Var÷nos, Lazdijų, Kauno, Panev÷žio, Mažeikių ir Ra-
seinių. Vidutinis respondento amžius – 43 metai. 

Šio interviu metu pateikti atviri klausimai: 
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• Kaip vyko parinkimas (pasirinkimas) kokios profesijos mokytis? Kiek sprend÷te pats, 
o kiek dar darbo birža? 

• Kod÷l pasirinkote šitą profesiją? Kokias alternatyvas svarst÷te? Kod÷l pasirinkta pro-
fesija pasirod÷ geriausia? 

• Kiek buvo d÷stytojų? Kas patiko? Ar d÷stytojai buvo reiklūs, ar nuolaidūs? Ar įvyko 
visi numatyti užsi÷mimai? 

• Ar kiti besimokiusieji nor÷jo mokytis? Ar buvo tokių, kurie nenor÷jo mokytis? Kokia 
dalis? 

• Papasakokite apie praktinę mokymų dalį. Ką veik÷te? Ar buvo naudinga? 

• Ar šiuo metu dirbate? Ar esate patenkintas savo darbu? Kod÷l? Ar tikit÷s, kad ateityje 
pavyks išlaikyti darbo vietą? 

Interviuojamojo profilis III : buvo atlikti 3 interviu su dalyvavusiais įdarbinimo subsidijuojant 
priemon÷je ir manančiais, kad, negavus įdarbinimo subsidijos, tur÷tų panašias galimybes įsidarbinti 
arba netur÷tų jokių galimybių. 

Apklausti vienas vyras ir dvi moterys iš Joniškio, Ignalinos ir K÷dainių. Vidutinis respondento am-
žius – 40 metų. 

Šio interviu metu pateikti atviri klausimai: 

• Kas surado įmonę, kurioje buvote įdarbintas? Kod÷l pasirinkote/buvo parinkta būtent 
ši įmon÷? Ar anksčiau su šia įmone buvote bendravęs? 

• Ar subsidijuojamas įdarbinimas pad÷jo įsitvirtinti darbo rinkoje? Kod÷l? 

• Ar šiuo metu dirbate? Jei ne, koks pagrindinis Jūsų pajamų šaltinis? Kokios Jūsų m÷-
nesio pajamos šiuo metu? Koks būtų pageidaujamas atlyginimas? Kod÷l? 

Interviuojamojo profilis IV : buvo atlikti 3 interviu su dalyvavusiais darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo 
priemon÷je ir manančiais, kad, negavus įdarbinimo subsidijos, tur÷tų panašias galimybes įsidarbinti. 

Apklausti vienas vyras ir dvi moterys iš Klaip÷dos, Druskininkų ir Alytaus. Vidutinis respondento 
amžius – 37 metų. 

Šio interviu metu pateikti atviri klausimai: 

• Kas surado įmonę, kurioje buvote įdarbintas? Kod÷l pasirinkote/buvo parinkta būtent 
ši įmon÷? Ar anksčiau su šia įmone buvote bendravęs? 

• Ar remiamas įdarbinimas pad÷jo įsitvirtinti darbo rinkoje? Kod÷l? 

• Ar šiuo metu dirbate? Jei ne, koks pagrindinis Jūsų pajamų šaltinis? Kokios Jūsų m÷-
nesio pajamos šiuo metu? Koks būtų pageidaujamas atlyginimas? Kod÷l? 

Interviuojamojo profilis V : buvo atlikti 3 interviu su dalyvavusiais viešųjų darbų ADRP priemo-
n÷je. 

Apklausti du vyrai ir viena moteris iš Joniškio, Alytaus ir Biržų. Vidutinis respondento amžius – 44 
metų. 

Šio interviu metu pateikti atviri klausimai: 

• Kokius viešuosius darbus atlikote? Kod÷l pasirinkti/parinkti būtent šie darbai? 

• Ar Jums buvo naudingas šis įdarbinimas? Kuo dar be pinigin÷s naudos buvo naudingi 
viešieji darbai? Kaip manote, ar viešieji darbai pagerina bedarbių situaciją? 
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• Ar šiuo metu dirbate? Jei ne, koks pagrindinis Jūsų pajamų šaltinis? Kokios Jūsų m÷-
nesio pajamos šiuo metu? Koks būtų pageidaujamas atlyginimas? Kod÷l? 
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Priedas Nr. 12: Interviu sąrašas  

Nr. Institucija Vardas, pavard÷ Pareigos Data 

1.  
LR finansų ministerija  
Veiksmų programų valdymo 
departamentas 

Ramūnas Dilba Veiksmų programų valdymo depar-
tamentas, Direktoriaus pavaduoto-
jas 

2010-09-14 

Artūras Bytautas Europos Sąjungos struktūrin÷s 
paramos departamentas Struktūri-
n÷s paramos valdymo skyrius, ve-
d÷jo pavaduotojas 

Donatas Petroka Europos Sąjungos struktūrin÷s 
paramos departamentas Struktūri-
n÷s paramos valdymo skyrius, vy-
riausiasis specialistas 

Liongina Beinoravi-
čien÷ 

Europos Sąjungos struktūrin÷s 
paramos departamentas Struktūri-
n÷s paramos valdymo skyrius, vy-
riausiasis specialistas 

2.  Socialin÷s apsaugos ir darbo 
ministerija 

Vytautas Gumu-
liauskas 

Darbo departamentas Darbo rinkos 
skyrius, ved÷jas 

2010-09-24 

2010-12-16 

3.  ESFA Julija Braziūnien÷  Projektų valdymo skyriaus pro-
gramos vadov÷ 

2010-10-12 

Vilija Sanajevien÷ Lietuvos darbo biržos Užimtumo 
r÷mimo skyrius, ved÷ja  

2010-11-18 

Arvydas Žebrauskas Projekto ,,Bedarbių užimtumo didi-
nimas“ vadovas 

2010-09-17 

Neringa Karaliene Projekto ,,Įsidarbinimo galimybių 
didinimas“ vadov÷ 

2010-11-08 

Rima Sakalauskiene Projekto ,,Laikinieji darbai“ vadov÷ 2010.11.04 

4.  Lietuvos darbo birža prie SADM 
(vadovyb÷ ir projektus vykdan-
tys darbuotojai) 

Agn÷ Preimontait÷ Projekto “„Profesin÷s reabilitacijos 
paslaugų teikimas“ vadov÷ 

2011-01-13 

Bronislava Sabina 
Katinien÷ 

Direktoriaus pavaduotoja 

Aušrel÷ Kvedarien÷ Užimtumo r÷mimo skyriaus ved÷ja 

5.  Vilniaus teritorin÷ darbo birža 

Rolandas Juška Vilniaus miesto skyriaus ved÷jo 
pavaduotojas 

2010-12-30 
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  Rasa Montvidien÷ Darbo išteklių skyriaus ved÷jo pa-
vaduotoja 

 

Nr. Institucija Vardas, pavard÷ Pareigos Data 

6.  Lietuvos pramonininkų konfede-
racija 

Dovil÷ Baškyt÷ Verslo socialin÷s politikos ir teis÷s 
departamento direktor÷ 

2011-02-14 

7.  Telefoniniai interviu su projek-
tuose dalyvavusiais asmenimis 
(pasirinktinai 20 asmenų) 

 Interviu su asmenimis dalyvavu-
siais projektų veiklose: 

• „ Įsidarbinimo galimybių didi-
nimas“  

- Įdarbinti subsidijuojant (3) 

• "Bedarbių užimtumo didini-
mas" 

- Įdarbinti subsidijuojant (6) 

- Po profesinio mokymo (5) 

- Baigę darbo įgūdžių įgiji-
mo r÷mimo priemonę (3) 

• „Laikino užimtumo r÷mimas“ 

- atlikę viešuosius darbus 
(3) 

2010-01-07 - 

2010-01-07 
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Priedas Nr. 13: Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių bendrojo ir 
grynojo poveikio apskaičiavimas 

I. Bendrojo poveikio nustatymas 

1. Bendrasis poveikis vertinimo momentui 

Bendrasis poveikis užimtumui vertinimo momentu (2010 lapkričio 2 diena) apskaičiuotas re-
miantis SFMIS duomenimis apie priemon÷s Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką pro-
jektus. Jei projekto metu taikomos kelios ADRP priemon÷s, ne visada yra pateikiama reikšm÷ 
ADRP priemon÷s lygmenyje (pateikiama projekto lygmenyje). Tokiais atvejais papildomai remia-
masi projektų vadovų informacija apie įsidarbinimą konkrečių ADRP priemonių lygmenyje. 

Bendrojo poveikio vertinimo momentui rezultatai yra pateikti vertinimo ataskaitos 
13 lentel÷je Įsidarbinimo rodikliai pagal priemonę Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rin-
ką. 

2. Tikėtinas bendrasis poveikis iki ŽIPVP priemonės pabaigos 

Einamojo vertinimo metu, poveikį iki programos pabaigos galime tik prognozuoti. Toks 
prognozavimas atliekamas remiantis vertinimo momentui žinoma informacija – planuotais rodikliai, 
pasiektais rodikliai ir kita vertinimo metu surinkta informacija. Bendram ADRP priemonių povei-
kiui apskaičiuoti daromos prielaidos apie kiekvieną vykdomą projektą. Naudojamos reikšm÷s ir 
prielaidos pateikiamos lentel÷je žemiau.  

Lentel÷ 36. Tik÷tino bendrojo poveikio 2007–2013m. paramos laikotarpiu apskaičiavimas 

Projekto pa-
vadinimas 

Taikomos 
ADRP prie-
mon÷s 

Tik ÷tinas įsi-
darbinimas, 
procentai 

Prognozuojamas 
priemon÷s povei-
kis, asmenys  

Įsidarbinimo prielaidos ko-
mentaras 

Profesinis 
mokymas 

Bedarbių užim-
tumo didinimas 

Darbo įgūdžių 
įgijimo r÷mi-
mas 

55% 8470 Remiamasi faktiniu įsidarbinimu verti-
nimo momentui (53,3%). Atsižvelgia-
ma į tai, kad vertinimo momentui as-
menų, v÷liausiai baigusių priemones, 6 
m÷nesių periodas, per kurį matuojamas 
įsidarbinimas, dar nebuvo pasibaigęs.  

Profesinis 
mokymas 

20% 2031 Remiamasi galutin÷s ataskaitos duo-
menimis apie faktinį įsidarbinimą 
(16,6%). Atsižvelgiama į tai, kad galu-
tin÷je ataskaitoje asmenų, v÷liausiai 
baigusių priemonę, 6 m÷nesių periodas, 
per kurį matuojamas įsidarbinimas, dar 
nebuvo pasibaigęs. 

Įsidarbinimo 
galimybių didi-
nimas 

Įdarbinimas 
subsidijuojant 

56% 7995 Remiamasi galutin÷s ataskaitos duo-
menimis apie faktinį įsidarbinimą 
(53,4%). Atsižvelgiama į tai, kad galu-
tin÷je ataskaitoje asmenų, v÷liausiai 
baigusių priemones, 6 m÷nesių perio-
das, per kurį matuojamas įsidarbini-
mas, dar nebuvo pasibaigęs. 
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Projekto pa-
vadinimas 

Taikomos 
ADRP prie-
mon÷s 

Tik ÷tinas įsi-
darbinimas, 
procentai 

Prognozuojamas 
priemon÷s povei-
kis, asmenys  

Įsidarbinimo prielaidos ko-
mentaras 

Darbo įgūdžių 
įgijimo r÷mi-
mas 

76% 1005 Remiamasi galutin÷s ataskaitos duo-
menimis apie faktinį įsidarbinimą 
(73,7%). Atsižvelgiama į tai, kad galu-
tin÷je ataskaitoje asmenų, v÷liausiai 
baigusių priemonę, 6 m÷nesių periodas, 
per kurį matuojamas įsidarbinimas, dar 
nebuvo pasibaigęs. 

 

Darbo rotacija 74% 667 Remiamasi galutin÷s ataskaitos duo-
menimis apie faktinį įsidarbinimą 
(71,8%). Atsižvelgiama į tai, kad galu-
tin÷je ataskaitoje asmenų, v÷liausiai 
baigusių priemonę, 6 m÷nesių periodas, 
per kurį matuojamas įsidarbinimas, dar 
nebuvo pasibaigęs. 

Laikino užim-
tumo r÷mimas 

Viešieji darbai 13% 2078 Remiamasi galutin÷s ataskaitos duo-
menimis apie faktinį įsidarbinimą 
(10,9%). Atsižvelgiama į tai, kad galu-
tin÷je ataskaitoje asmenų, v÷liausiai 
baigusių priemones, 6 m÷nesių perio-
das, per kurį matuojamas įsidarbini-
mas, dar nebuvo pasibaigęs. 

Laikinieji dar-
bai 

Viešieji darbai 30% 5970 Remiamasi faktiniu įsidarbinimu verti-
nimo momentui (29,3%). Faktinis įsi-
darbinimo rodiklis paskaičiuotas nuo 
prieš 6 m÷nesius baigusių priemonę 
asmenų. 

Profesinis 
mokymas 

Įdarbinimas 
subsidijuojant 

Darbo rotacija 

Parama užim-
tumui ir mobi-
lumui 

Bedarbių teri-
torinis mobi-
lumas 

41% 7368 Remiamasi planuojamu rodikliu, nuro-
dytu projekto paraiškoje (41%). Plani-
nis rodiklis vertintinas kaip pagrįstas.  

Neprarask dar-
bo įgūdžių 

Viešieji darbai 10% 2964 Remiamasi planuojamu rodikliu, nuro-
dytu projekto paraiškoje (10%). Plani-
nis rodiklis vertintinas kaip pagrįstas.  

Darbo įgūdžių 
įgijimo r÷mi-
mas 

Būk aktyvus 
darbo rinkoje 

Įdarbinimas 
subsidijuojant 

50% 2615 Remiamasi planuojamu rodikliu, nuro-
dytu projekto paraiškoje (10%). Plani-
nis rodiklis vertintinas kaip pagrįstas.  

VISO:  41164   

Šaltinis: sudaryta vertintojų.
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II. Grynasis poveikis vertinimo momentui ir iki ŽIPVP priemonės pabaigos 

Grynojo poveikio skaičiavimas remiasi duomenimis surinktais apie bendrąjį poveikį ir EK rekomendacijomis101.  

Lentel÷ 37. Grynojo poveikio vertinimo momentui apskaičiavimas 

Papildomumo efektas Pakeičiamumo efektas Netiesioginis multiplikacinis efektas Intervencijos Bendrasis 
poveikis 
vertinimo 
momentu, 
asmenys 

EK rekomendacija 
pagal intervencijos 
tipą, % 

Naudojama 
skaičiavime, 
% 

EK rekomendacija 
pagal intervencijos 
tipą 

Naudojama 
skaičiavime, 
% 

EK rekomendacija 
pagal intervencijos 
tipą 

Naudojama 
skaičiavime, % 

Grynasis 
poveikis 
užimtumui 
vertinimo 
momentu 

Profesinis mokymas 5417 50-60% 55% 40-50% 0,45 1:1.1 iki 1.5 1,3 2130 

Remiamas įdarbinimas 15525  -  50%  -  0,5  -  1,3 5046 

Darbo vietų išsaugojimas 889 20-20% 20% 60-70% 0,65 1.1 arba mažesnis 1,1 68 

Viso 21831             7244 

Šaltinis: sudaryta vertintojų. 

Lentel÷ 38. Tik÷tino grynojo poveikio 2007–2013m. paramos laikotarpiu apskaičiavimas 

Papildomumo efektas Pakeičiamumo efektas Netiesioginis multiplikacinis efektas Intervencijos Bendrasis 
poveikis 
vertinimo 
momentu, 
asmenys 

EK rekomendacija 
pagal intervencijos 
tipą, % 

Naudojama 
skaičiavime, 
% 

EK rekomendacija 
pagal intervencijos 
tipą 

Naudojama 
skaičiavime, 
% 

EK rekomendacija 
pagal intervencijos 
tipą 

Naudojama 
skaičiavime, % 

Grynasis 
poveikis 
užimtumui 
vertinimo 
momentu 

Profesinis mokymas 8500 50-60% 55% 40-50% 0,45 1:1.1 iki 1.5 1,3 3343 

                                                           

101 Remiantis Working document No 6. “Measuring structural funds employment effects“, European Commission, Directorate–General Regional Policy. 
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Papildomumo efektas Pakeičiamumo efektas Netiesioginis multiplikacinis efektas Intervencijos Bendrasis 
poveikis 
vertinimo 
momentu, 
asmenys 

EK rekomendacija 
pagal intervencijos 
tipą, % 

Naudojama 
skaičiavime, 
% 

EK rekomendacija 
pagal intervencijos 
tipą 

Naudojama 
skaičiavime, 
% 

EK rekomendacija 
pagal intervencijos 
tipą 

Naudojama 
skaičiavime, % 

Grynasis 
poveikis 
užimtumui 
vertinimo 
momentu 

Remiamas įdarbinimas 26694  -  50%  -  0,5  -  1,3 8676 

Darbo vietų išsaugojimas 5970 20-20% 20% 60-70% 0,65 1.1 arba mažesnis 1,1 460 

Viso 41164            12478 

Šaltinis: sudaryta vertintojų 

Skaičiavimams naudojamos vidutin÷s reikšm÷s iš EK rekomenduojamų intervalų.  

EK metodologijoje n÷ra nurodyta remiamo įdarbinimo intervencija. Remiamo įdarbinimo negalime laikyti darbo vietų kūrimo intervencija. Tačiau 
remiamas įdarbinimas n÷ra ir tipinis išsaugotų darbo vietų atvejis. Remiamo įdarbinimo atveju galimi įvairūs scenarijai – darbdavys sukuria naują darbo 
vietą ir į ją įdarbina remiamą asmenį arba remiamą asmenį priima į atsilaisvinusią darbo vietą. Tod÷l grynojo poveikio skaičiavimuose daroma prielaida, kad 
remiamo įdarbinimo atveju pasireiškiantys efektai yra lygūs sukurto darbo vietų ir išsaugotų darbo vietų efektų vidurkiui. 

 

.  
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Sąvokų sąrašas 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemon÷s – priemon÷s, kuriomis siekiama pad÷ti darbo 
ieškantiems asmenims padidinti jų užimtumo galimybes ir derinti darbo pasiūlą ir paklausą. 

Darbo j÷ga – visi dirbantys ar norintys dirbti (ieškantys darbo) gyventojai, nepaisant jų am-
žiaus. 

Darbo j÷gos aktyvumo lygis – 15–64 m. amžiaus ekonomiškai aktyvių gyventojų (darbo j÷-
gos) ir tos pačios amžiaus grup÷s gyventojų santykis. 

Darbo našumas – per metus vieno darbuotojo sukurta prid÷tin÷ vert÷ arba produkcijos apim-
tis. 

Darbo paklausa – darbo kiekis, kurį įmon÷s nori naudoti gamyboje. 

Darbo pasiūla – darbo j÷ga, norinti ir galinti dirbti. 

Darbo įgūdžių įgijimo r ÷mimas – darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo tikslas – suteikti galimybes 
darbo ieškantiems asmenims trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje. 

Nedarbas – nevisiškas darbo j÷gos išteklių panaudojimas ekonomin÷je veikloje; ieškančių 
darbo asmenų (bedarbių) ir visos darbo j÷gos santykis. 

Paslaugų teik÷jas – UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir UAB „ProBaltic Consulting“ paslau-
gų teik÷jų grup÷, veikianti jungtin÷s veiklos sutarties pagrindu. 

Profesin÷ reabilitacija  – asmens darbingumo, profesin÷s kompetencijos bei paj÷gumo daly-
vauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir 
kitomis poveikio priemon÷mis. 

Sutartis – ESF finansuojamų mokymų ir užimtumą skatinančių priemonių kokyb÷s ir efekty-
vumo vertinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr.14P–47. 

Technin÷ specifikacija – ESF finansuojamų mokymų ir užimtumą skatinančių priemonių ko-
kyb÷s ir efektyvumo vertinimo paslaugų pirkimo dokumentų 1 priedas. 

Užimtumas – dirbančių darbingo amžiaus žmonių skaičiaus santykis, palyginti su visa darbo 
j÷ga. 

Užimtumo lygis – užimtų 15-64 m. amžiaus gyventojų ir tos pačios amžiaus grup÷s gyvento-
jų santykis. 

Užsakovas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

Visiškas užimtumas – pad÷tis, kai visi šalies ekonominiai ištekliai dalyvauja prekių ir pa-
slaugų gamyboje, t. y. kai visi norintys įsidarbinti asmenys gali rasti darbo. Iš tikrųjų visiškas užim-
tumas n÷ra įmanomas, tod÷l j į atitinka natūralusis nedarbas. 

Žmogiškasis kapitalas – žmoguje esantis pajamų kūrimo šaltinis, apimantis jo įgimtus ga-
bumus, talentą, išsilavinimą, įgytas žinias ir išsiugdytus įgūdžius. 


