
      
 
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SOCIALIN ĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL VALSTYB ĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ 
IŠTEKLI Ų PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „KOKYBIŠKAS 

UŽIMTUMAS IR SOCIALIN Ė APRĖPTIS“ VP1-1.2-SADM-01-V PRIEMONĘ 
„IEŠKAN ČIŲ DARBO ASMENŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINK Ą“, SĄRAŠO 

NR. VP1-1.2-SADM-01-V-15 PATVIRTINIMO         
 

2013 m. rugsėjo 26 d. Nr. A1-547 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi 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 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-221, 16 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 2013 m. rugsėjo 16 d. posėdžio protokolu Nr. 

D5-281: 

 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-15 (pridedama). 

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

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė 
 

4Įsakymai ir potvarkiai        



PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

            2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. A1-547

Sąrašo sudarytojas (atsakinga ministerija ir (ar) kita valstybės institucija): Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

                      2013 09 20

(sudarymo data)

                      Vilnius
(sudarymo vieta)

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžeto lėšos 

(Lt)

Kiti piniginiai 
ištekliai, kuriais 

disponuoja 
valstybė (Lt)

Kitų juridinių ir 
(arba) fizinių 

asmenų lėšos (Lt)

1. Išlik darbo rinkoje Lietuvos darbo birža 
prie Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerijos

Projekto tikslas – padidinti vyresnių kaip 50 metų darbingo amžiaus ir 
ilgalaikių bedarbių galimybes įsidarbinti ir išlikti aktyviais darbo rinkoje. 
Projekto uždavinys – organizuoti ir įgyvendinti įdarbinimo subsidijuojant, 
darbo įgūdžių įgijimo ir darbo rotacijos priemones.                             
Pagrindinės veiklos: 1) įdarbinimas subsidijuojant; 2) darbo įgūdžių įgijimo 
rėmimas; 3) darbo rotacija.                                                                                       
Siekiami rezultatai: 1) ne mažiau kaip 6000 vyresnių kaip 50 metų darbingo 
amžiaus bedarbių ir 6850 ilgalaikių bedarbių dalyvaus įdarbinimo 
subsidijuojant priemonėje; 2) ne mažiau kaip 1500 ilgalaikių bedarbių 
dalyvaus darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje; 3) ne mažiau kaip 300 
vyresnių kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbių dalyvaus darbo rotacijos 
priemonėje     

81 200 000,00 69 000 000,00 - 12 200 000,00 - - 2014 m. sausio 2 d., 
trukmė – 18 mėn. 

2013 m. spalio 11 d.

81 200 000,00 69 000 000,00

Projekto tinkamos finansuoti išlaidos

Projektui numatomas skirti / 
skirtas finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Projekto nacionalinės lėšos

Europos 
Sąjungos 

fondų lėšos 
(Lt)

Eil. 
Nr.

Iš Europos Sąjungos 
fondų lėšų bendrai 

finansuojamo 
valstybės projekto 
(toliau – projektas) 

pavadinimas

Pareiškėjas

Preliminari / 
faktinė 

projekto vertė 
(Lt)

IŠ VISO:

Projekto 
netinkamos 
finansuoti 

išlaidos (Lt)

Preliminari projekto 
veiklų įgyvendinimo 

pradžia ir trukmė 
(mėn.)

Paraiškos finansuoti 
projektą pateikimo 
įgyvendinančiajai 

institucijai terminas

Projekto aprašymas (nurodomas pagrindinis tikslas, pagrindinės veiklos, jų 
apimtis ir siektini rezultatai)

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“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI 
FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS  Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-15 


