
      

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ 

IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „KOKYBIŠKAS 

UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ APRĖPTIS“ VP1-1.2-SADM-01-V PRIEMONĘ 

„IEŠKANČIŲ DARBO ASMENŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ“, SĄRAŠO  

NR. VP1-1.2-SADM-01-V-12 PATVIRTINIMO    

 

2012 m. birželio 19 d. Nr. A1-287 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-

132), 8 punktu, Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A1-26, 15 punktu, 2007–

2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir 

socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-01-V priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo 

rinką“ Valstybės projektų planavimo ir atrankos komisijos 2012 m. birželio 12 d. posėdžio 

protokolu Nr. D5-258: 

1. T v i r t i n u Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų 

išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-

1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, sąrašą Nr. VP1-1.2-

SADM-01-V-12 (pridedama). 

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.  

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas  
 

4Įsakymai ir potvarkiai        

  



 PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro  

2012 m. birželio19 d. įsakymu Nr. A1-287 

 

VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ 

IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „KOKYBIŠKAS 

UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ APRĖPTIS“ VP1-1.2-SADM-01-V PRIEMONĘ 

„IEŠKANČIŲ DARBO ASMENŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ“, SĄRAŠAS  

NR. VP1-1.2-SADM-01-V-12 

 

Projekto pavadinimas Jaunimo užimtumo didinimas  

Pareiškėjas  Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Projekto tikslas, uždaviniai, 

pagrindinės veiklos ir siekiami 

rezultatai 

Projekto tikslas – skatinti jaunimo užimtumą, sudarant galimybes 

įgyti praktinių įgūdžių ir įsitvirtinti darbo rinkoje. 

Projekto uždavinys – organizuoti ir įgyvendinti darbo įgūdžių 

įgijimo rėmimo ir įdarbinimo subsidijuojant priemones. 

Pagrindinės veiklos: 

 – darbo įgūdžių įgijimo rėmimas; 

– įdarbinimas subsidijuojant.   

Siekiami rezultatai: 

1. – ne mažiau kaip 6000 jaunuolių iki 29 metų bus įtraukti į darbo 

įgūdžių įgijimo rėmimo ir įdarbinimo subsidijuojant priemones; 

 – jaunuolių iki 29 metų, įdarbintų per 6 mėnesius po dalyvavimo 

remiamojo įdarbinimo priemonėse (darbo įgūdžių įgijimo rėmimo 

ir įdarbinimo subsidijuojant) dalis sudarys ne mažiau kaip 50 

procentų 

Preliminari projekto vertė, 

preliminari ES fondų lėšų suma  

Preliminari projekto vertė – 20 000 000 Lt Europos socialinio 

fondo lėšų 

Planuojama projekto veiklų 

įgyvendinimo pradžia ir pabaiga   

2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2013 m. rugpjūčio 31 d.  

Paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai 

terminas 

2012 m. birželio 25 d. 

Paraiškos vertinimo ataskaitos 

pateikimo Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai data 

Ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos dėl projekto 

finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai 

Sprendimo dėl projekto 

finansavimo iš valstybės 

biudžeto programų priėmimo 

data 

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos vertinimo 

ataskaitos gavimo iš Europos socialinio fondo agentūros  
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