PATVIRTINTA
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2013 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-250

ŠIAULIŲ TERITORINĖS DARBO BIRŽOS
2013-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Šiaulių teritorinė darbo birža (toliau – ŠTDB) planuoja įgyvendinti:
1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Strateginiame veiklos plane numatytų programų priemones:
PriemoPriemonės
Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai ir jų
nės
pavadinimas
reikšmės
kodas
Programa – Užimtumo didinimas
01
Remti socialines 1. Įgyvendinti projektą
Rezultato:
įmones
„Neįgaliųjų integracija“
1. Socialinėse (tame tarpe ir neįgaliųjų) įmonėse
dirbančių tikslinėms grupėms priklausančių asmenų
skaičius, vidutiniškai per metus – 226.
2. Įgyvendinti projektą
2. Socialinėse (tame tarpe ir neįgaliųjų) įmonėse
„Socialinių įmonių rėmimas“
dirbančių tikslinėms grupėms priklausančių asmenų
skaičius, vidutiniškai per metus - 230.

02

Įgyvendinti
aktyvios darbo
rinkos politikos
priemones

3. Teikti Socialinėms įmonėms
valstybės pagalbą

3. Socialinėse įmonėse per metus naujai įdarbintų
tikslinėms grupėms priklausančių asmenų skaičius –45.
Produkto:
1. Remiamų socialinių įmonių skaičius, vidutiniškai per
metus –12.

1. Įgyvendinti projektą
„Integravimo į darbo rinką
skatinimas“.

Rezultato:
1. Bedarbiai, įdarbinti per 6 mėn. po dalyvavimo
profesinio mokymo ar/ir remiamojo įdarbinimo
programas, proc. -75.
2. Bedarbiai, įgiję profesinę kvalifikaciją (iš visų įtrauktų
į mokymo programas), proc. -80.
Produkto:
1. Bedarbių, ir asmenų kuriems gresia nedarbas,
profesinis mokymas, skaičius - 509.
Rezultato:
1. Per 6 mėn. pasibaigus viešiesiems darbams,
įsidarbinusių asmenų nuo baigusiųjų šią priemonę dalis,

2. Įgyvendinti projektą
„Laikinas užimtumas“.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, Akmenės,
Joniškio, Kelmės,
Pakruojo,
Radviliškio, Šiaulių
skyriai (toliau –
KAS)

2013 m. I
ketv.

656,7 ESF
lėšos;

2013 m. IIV ketv.

115,0 VB
lėšos

2013 m. IIV ketv.

740,0 VB
lėšos

Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, KAS

2013 m. IIV ketv.

4215,9 ESF
lėšos

Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS

2013 m. I
ketv.

0 ESF lėšos,
0 VB
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3. Įgyvendinti projektą
„Jaunimo užimtumo didinimas“

03

Organizuoti
ieškančių darbo
asmenų profesinį
konsultavimą ir
motyvavimą

1. Taikyti informavimo ir
konsultavimo paslaugas
pareigūnams ir kariams,
išleistiems į pensiją.
2. Vykdyti nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių
ligų socialinio draudimo įmokų
už asmenis, teritorinių darbo
biržų siųstus į profesinį
mokymą ar profesinę
reabilitaciją, atliekančius
profesinę veiklos praktiką
įstaigoje ar įmonėje mokėjimą.
3. Užtikrinti subsidijų nuolatinę
privalomąją pradinę karo
tarnybą atlikusių ar bazinius
karinius mokymus baigusių karo
prievolininkų darbo
užmokesčiui mokėjimą.
Programa – Neįgaliųjų socialinė integracija
03
Teikti profesinės 1. Įgyvendinti projektą „Parama
reabilitacijos
neįgaliesiems“.
paslaugas
neįgaliesiems,
rengti ir įvertinti
profesinės
reabilitacijos
programas

2. Kitos priemonės
Sudaryti sąlygas

1. Dalyvauti įgyvendinant LDB

proc. – 15.
Rezultato:
1. Bedarbiai, įdarbinti per 6 mėn. po dalyvavimo
profesinio mokymo ar/ir remiamojo įdarbinimo
programas, proc. -50.
Produkto:
1. Asmenų, nusiųstų į įdarbinimo subsidijuojant ir darbo
įgūdžių įgijimo rėmimo priemones, skaičius – 174
Rezultato:
1. Pareigūnų ir karių , išleistų į pensiją apskaitos
informacinėje sistemoje sutvarkymas.
2. Užtikrinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių
ligų socialinio draudimo įmokų už asmenis, teritorinių
darbo biržų siųstų į profesinį mokymą ar profesinę
reabilitaciją, atliekančių profesinę praktiką įstaigoje ar
įmonėje pervedimą
3. Subsidijuotų darbdavių, įdarbinusių ar palikusių dirbti
nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusius ar
bazinius karinius mokymus baigusius karo
prievolininkus, dalis nuo tinkamus prašymus ir kitus
dokumentus pateikusių darbdavių, proc. – 100.
Produkto:
1. Pareigūnų ir karių, kuriems suteiktos informavimo ir
konsultavimo paslaugos, skaičius - 12.
2. Specialistų, dirbančių su pareigūnais ir kariais
specializavimas, skaičius - 1

Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, KAS

2013 m. I-II
ketv.

Darbo išteklių,
Užimtumo rėmimo,
Finansų apskaitos
skyriai, KAS

2013 m. I –
IV ketv.

Rezultato:
1. Įsidarbinusių neįgalių asmenų baigusių profesinės
reabilitacijos programą, praėjus 6 mėn. po projekto
pabaigos nuo baigusiųjų šią priemonę dalis, proc. – 40.
2. Baigusių profesinės reabilitacijos programą asmenų
dalis nuo visų (per metus) dalyvavusių profesinės
reabilitacijos programoje asmenų skaičiaus, proc. -80.
Produkto:
1. Neįgaliųjų asmenų, baigusių profesinės reabilitacijos
programą, skaičius – 75.

Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, KAS

2013 m. IIV ketv.

Rezultato:

Bendrųjų reikalų skyrius

2013 m.

1591,3 ESF
lėšos

135,0 ESF
lėšos.
585,0 VB
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TDB veiklai

ir ŠTTDB personalo
kvalifikacijos ugdymo 2013 m.
programą Sudaryti sąlygas
tarnautojų ir darbuotojų
profesinei saviugdai.
2. Sudaryti 2013 m. ŠTDB
reikmėms reikalingų daiktų,
prekių ir paslaugų, planuojamų
atlikti viešųjų pirkimų planą ir
paskelbti suvestinę.
3. Įgyvendinti ir plėtoti
tarptautinį bendradarbiavimą su
valstybinių užimtumo tarnybų
tinklu.

1. Teritorinių darbo biržų darbuotojų (valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį),
dalyvavo suplanuotose mokymų užsiėmimuose bei
pakėlė kvalifikaciją profesinės saviugdos būdu - 85
proc. mokymo programoje numatytų darbuotojų.
Rezultato:
1. Paskelbtas viešųjų pirkimų planas.

I-IV
ketv.

Bendrųjų reikalų skyrius

2013 I
ketv.

Rezultato:
1. Dalyvauti, LDB pavedimu, Europos Komisijos
tarpusavio mokymų programoje ,,PES to PES dialogue,“
Europos Komisijos ir ES pirmininkaujančios valstybės
organizuojamose konferencijose, seminaruose, darbo
grupių posėdžiuose.

ŠTDB

2013 m.
I-IV
ketv.

4. Įgyvendinti LDB įsijungimo į
Europos užimtumo tarnybų
tinklą (EURES) veiksmų planą.

Rezultato:
1. Visuomenės informavimas laisvo asmenų judėjimo ir
NSDI išsaugojimo ir draudimo laikotarpių sumavimo
klausimais nuo besikreipiančiųjų dalis, proc. - 100.
2. Dalyvauti rengiant pasiūlymus dėl EURES veiklos
tobulinimo, atsižvelgiant į EK paruoštas EURES
reformos gaires.
3. Organizuoti renginiai suteikiant kvalifikuotą ir
profesionalią informaciją asmenims, ieškantiems darbo
EURES tinklo valstybėse narėse, skaičius -10.
4. Dalyvauti Europos Komisijos ir ES, EEE EURES
narių organizuojamose tarptautinėse darbo mugėse,
pasikeitimo patirtimi seminaruose, darbo grupių
posėdžiuose, skaičius – 1.

ŠTDB EURES biuras

2013 m.
I – IV
ketv.

5. Įgyvendinti Kovos su
korupcija programos 2011-2014
metų įgyvendinimo priemonių
plano priemones.

Rezultato:
1. Pašalintos prielaidos korupcijos atsiradimui ŠTDB
veikloje.
2. Sumažintas viešojo administravimo procedūrų ir
priimamų sprendimų neskaidrumas.
3. Sustiprintas korupcijos prevencijos, antikorupcinis
švietimas.

ŠTDB vyriausias
specialistas (veiklos sritis
– teisė), ŠTDB skyriai

2013 m.
I-IV
ketv.
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Teikti darbo rinkos
paslaugas

6. Pateikti pasiūlymus dėl TDB
specialistų, teikiančių
konsultavimo paslaugas, į
rezultatus orientuotos veiklos
vertinimui.

Rezultato:
1. Pateikti pasiūlymai dėl TDB specialistų, teikiančių
konsultavimo paslaugas, į rezultatus orientuotos veiklos
vertinimui nuo 2013 m. liepos 1 d.

Darbo išteklių, Bendrųjų
reikalų skyriai

2013 m.
I – II
ketv.

7. Parengti ir įgyvendinti ŠTDB
reformos 2013 metų planą
paslaugų klientams
prieinamumo didinimui.

Rezultato:
1. Parengtas priemonių planas.
2. Nustatyti veiksmai ŠTDB reformai paslaugų
prieinamumo didinimui.

ŠTDB skyriai

2013 m.
I-IV
ketv.

8. Administruoti ŠTDB
išlaikymą.

Rezultato:
1. Lėšų trūkumas 2013 metų pabaigoje – 0Lt.

Finansų ir apskaitos
skyrius

9. Užtikrinti 2013 m. plane
numatytų viešųjų pirkimų
vykdymą.
10. Esant poreikiui teikti
pasiūlymus LDB dėl užimtumo
rėmimą reglamentuojančių
teisės aktų tobulinimo.

Rezultato:
1. Įvykdytų pirkimų dalis nuo numatytų plane proc. –
100.
Rezultato:
1. Parengti pasiūlymai ir išsiųsti Lietuvos darbo biržai

ŠTDB
Bendrųjų reikalų skyrius

2013 m.
I-IV
ketv.
2013 m.
I-IV
ketv.
2013 m.
I-IV
ketv.

11. Dalyvauti organizuojamuose
darbo pasitarimuose TDB
veiklos klausimais.
1. Padėti darbo ieškantiems
asmenims susirasti tinkamą
darbą, darbdaviams – tinkamų
darbuotojų, juos informuoti ir
konsultuoti.

Produkto:
1. Darbo pasitarimų skaičius – 2

2. Parengti 2013-2015 m.

Rezultato:

Rezultato:
1. Suaugusių (vyresnių nei 25 metų) bedarbių, kuriems
per 12 nedarbo mėnesių pasiūlytas „naujas startas“, dalis
nuo suaugusių bedarbių, proc. – 89.
2. Užpildytų laisvų darbo vietų, atsižvelgiant į darbdavių
nustatytus reikalavimus, dalis nuo visų paskelbtų laisvų
darbo vietų, proc.
– 90.
Produkto:
1. Apklaustų darbdavių ir bedarbių, užtikrinant
reprezentatyvumą, užimtumo rėmimo priemonių ir darbo
rinkos paslaugų teikimo efektyvumui vertinti skaičius.

ŠTDB
Užimtumo rėmimo,
Darbo išteklių skyriai,
ŠTDB vyriausias
specialistas (veiklos sritis
– teisė)
ŠTDB vyriausias
specialistas (veiklos sritis
– teisė)
Darbo išteklių skyrius,
KAS

Darbo išteklių,

2013 m.
I-IV
ketv.
2013 m.
I-IV
ketv.

2013 m.

7415,8 tūkst.
Lt UF lėšos
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jaunimo užimtumo skatinimo
veiklos planą.

3. Plėtoti Jaunimo darbo centrų
veiklą.
Įgyvendinti kitas
aktyvios darbo
rinkos politikos
priemones

1.Vykdyti bedarbių ir įspėtų
apie atleidimą iš darbo darbingo
amžiaus asmenų profesinį
mokymą.
2.Organizuoti remiamojo
įdarbinimo priemones:
2.1. įdarbinimą subsidijuojant;
2.2. darbo įgūdžių įgijimo
rėmimą;
2.3. darbo rotaciją;
2.4. viešųjų darbų priemonės
įgyvendinimą.
3. Subsidijuoti darbo vietų
steigimą; remti vietinių
užimtumo iniciatyvų projektus;
savarankišką užimtumą.
4. Vykdyti bedarbių teritorinio
judumo rėmimo priemonę.

Įdiegti veiklos
planų įgyvendinimo
rizikos vertinimu
pagrįsto ūkio
subjektų veiklos
priežiūros sistemą

1. Prižiūrėti, kaip ūkio subjektai
laikosi teisės aktuose nustatytų
reikalavimų, kontroliuoti, ar
tinkamai tuos reikalavimus
vykdo, atlikti planinius ir
neplaninius patikrinimus, rengti
patikrinimų rezultatų analizes,
išskiriant patikrinimų skaičių,
pobūdį, trukmę, informaciją
apie teisės aktuose nustatytų
reikalavimų ūkio subjektams

1. Dalis jaunų bedarbių (iki 25 m. amžiaus), kuriems per
4 nedarbo mėnesius pasiūlytas naujas startas“ (t. y.
darbas, gamybinė praktika, papildomas mokymas ar kita
įdarbinimo skatinimo priemonė), nuo įregistruotų jaunų
bedarbių, proc. – 81.
Produkto:
1. Parengtas veiksmų planas
Produkto:
1. Įsteigti jaunimo darbo centrą Joniškio skyriuje

Užimtumo rėmimo
skyriai, KAS

I-IV
ketv.

Produkto:
1. Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą įtrauktų į profesinio
mokymo programas skaičius - 80.

Darbo išteklių skyrius,
Joniškio skyrius,
Bendrųjų reikalų skyrius
Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, KAS.

2013 m.
I ketv.
2013 m.
I-II
ketv.
2013 m.
I-IV
ketv.

Produkto:
1. Nusiųstų į remiamojo įdarbinimo priemonę skaičius –
3858.

Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, KAS.

2013 m.
I-IV
ketv.

8399,2 UF
lėšos

Produkto:
1. Įsteigtų naujų darbo vietų ir organizavusių
savarankišką užimtumą, skaičius – 57.
2. Kompensuotų bedarbiams verslo liudijimų įsigijimo
išlaidas skaičius – 274.
Produkto:
1.Nusiųstų į priemonę skaičius - 13.

Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, KAS.

2013 m.
I-IV
ketv.

1998,4 UF
lėšos

Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, KAS
Užimtumo rėmimo,
skyrius, vyriausias
specialistas, KAS

2013 m.
I-IV
ketv.
2013 m.
I-IV
ketv.

15 UF lėšos

Rezultato:
1. Atliktų planinių patikrinimų nuo visų numatytų atlikti
patikrinimų skaičius, proc. – 100.
Produkto:
Paruoštų patikrinimų analizių skaičius – 2.

452,2 UF
lėšos
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nesilaikymą ar netinkamą
vykdymą, to priežastis, taikytas
prevencines ir poveikio
priemones, dažniausiai
pažeidžiamų teisės aktų
nuostatas.
2. Koordinuoti veiksmus
atliekant ūkio subjektų priežiūrą
su kitomis priežiūrą
atliekančiomis institucijomis.
Atlikti teisės
aktuose numatytus
veiksmus,
reikalingus NSDI
skyrimui ir
mokėjimui

Įgyvendinti
Subsidijos
nuolatinę
privalomąją pradinę
karo tarnybą
atlikusių ar bazinius
karinius mokymus

1. Užtikrinti bedarbių teikiamų
prašymų, susijusių su NSDI
skyrimu ir mokėjimu priėmimą.
2. Pasirašyti susitarimus dėl
duomenų teikimo sutarčių
pakeitimo, perduoti duomenis,
reikalingus teisei į NSDI
nustatyti ir jos mokėjimui
administruoti, Fondo valdybai
bei gauti reikiamus duomenis iš
Fondo valdybos.
3. Užtikrinti bedarbių
informavimą apie Fondo
valdybos teritorinių skyrių
atliktus veiksmus su NSDI.
4. Užtikrinti Europos Sąjungos
socialinės apsaugos sistemų
koordinavimo reglamentų
nuostatų, susijusių su teisės į
NSDI išsaugojimu ir draudimo
laikotarpių sumavimu,
įgyvendinimą.
1. Užtikrinti subsidijų nuolatinę
privalomąją pradinę karo
tarnybą atlikusių ar bazinius
karinius mokymus baigusių karo
prievolininkų darbo
užmokesčiui mokėjimą

Rezultato:
1. Kitų priežiūrą atliekančių institucijų įtraukimų į
sprendžiamus su ūkio subjektų priežiūra susijusius
klausimus nuo bendro šių klausimų, kurie siejasi su kelių
institucijų veikla, skaičius, proc. – 100.
Rezultato:
1. Priimtų prašymų nuo visų bedarbių, pageidavusių juos
pateikti dalis, proc. - 100.
Rezultato:
1. Duomenų perdavimo laikas - ne vėliau kaip kitą darbo
dieną nuo jų gavimo ar užklausos pateikimo dienos.

ŠTDB skyriai

2013 m.
I-IV
ketv.

Darbo išteklių, KAS

2013 m.
I-IV
ketv
2013 m.
I-IV
ketv

Rezultato:
1.Informuotų bedarbių apie Fondo valdybos veiksmus
atliktus su jų NSDI dalis, proc. - 100.

Darbo išteklius skyrius,
KAS

2013 m.
I-IV
ketv

Rezultato:
1.Išduota Europos Komisijos patvirtintos formos
perkeliamųjų ir struktūrizuotų elektroninių dokumentų
nuo visų darbo ieškančių asmenų, pageidavusių juos
gauti dalis, proc. - 100.

EURES biuras, KAS

2013 m.
I-IV
ketv

Rezultato:
1. Subsidijuotų darbdavių, įdarbinusių ar palikusių dirbti
nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusius ar
bazinius karinius mokymus baigusius karo
prievolininkus, dalis nuo tinkamus prašymus ir kitus
dokumentus pateikusių darbdavių, proc. – 100.

Užimtumo rėmimo,
Finansų apskaitos
skyriai, KAS

2013 m.
I-IV
ketv

Darbo išteklių skyrius

15 VB lėšos
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baigusių karo
prievolininkų darbo
užmokesčiui
mokėjimo tvarkos
aprašą, patvirtintą
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2012 m. sausio 25
d. nutarimu Nr. 165
(Žin., 2012, Nr. 21964)
Įgyvendinti
Valstybinę moterų
ir vyrų lygių
galimybių 2010 2014 m. Programos
priemones (Žin.,
2010, Nr. 83-4391)

1. Įgyvendinti priemones,
skirtas trūkstamiems darbo
įgūdžiams darbo vietoje įgyti
moterims ir vyrams,
grįžtantiems į darbo rinką po
ilgesnės pertraukos ir vyresnio
amžiaus moterims ir vyrams.

Užimtumo rėmimo,
Darbo išteklių, Finansų ir
apskaitos skyriai, KAS

2013 m.
I – IV
ketv.

2. Moterims ir vyrams,
siekiantiems savarankiško
užimtumo, teikti informaciją
apie verslo pradžios sąlygas,
plėtrą, darbuotojų priėmimą į
darbą, veiklos pagal verslo
liudijimus galimybes, rengti
verslo pradmenų mokymą.

Užimtumo rėmimo,
Darbo išteklių skyriai,
KAS

2013 m.
I – IV
ketv.

3. Organizuoti informacinius
renginius vietinių užimtumo
iniciatyvų, socialinių įmonių
kūrimo projektų rengimo ir
įgyvendinimo klausimais,
skatinant moterų ir vyrų
ekonominį aktyvumą ir
savarankišką užimtumą.

Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS

2013 m.
I – IV
ketv.

4. LDB internete rubrikoje
„Vietinės užimtumo
iniciatyvos“ skelbti informaciją

Užimtumo rėmimo,
Darbo išteklių skyriai

2013 m.
I – IV
ketv.
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apie vietinių užimtumo
iniciatyvų projektų vykdytojus
pagal lytį.

Įgyvendinti
Nacionalinės
gyventojų senėjimo
pasekmių įveikimo
strategijos
įgyvendinimo
2005–2013 metų
priemones (Žin.,
2005, Nr. 5-112)

Įgyvendinti
Pareigūnų ir karių,
išleidžiamų į
pensiją, socialinio
prisitaikymo,
medicininės
reabilitacijos ir
profesinio
orientavimo į kitas
veiklos sritis
sistemos sukūrimo

5. Dalyvauti konsultantų
mokymuose apie nestereotipinį
moterų ir vyrų profesinį
konsultavimą ir profesinį
informavimą.

Bendrųjų reikalų, Darbo
išteklių skyriai, KAS

2013 m.
I – IV
ketv.

1. Rengti verslo teritorijų
žemėlapius, nurodyti juose
verslo kryptis vyresnio amžiaus
bedarbiams. Organizuoti verslo
pagrindų, verslo organizavimo
mokymą.

Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS

2013 m.
I – IV
ketv.

2. Teikti prioritetą vietinių
užimtumo iniciatyvų
projektams, kurie sudaro
sąlygas didinti vyresnio amžiaus
asmenų užimtumą.
3. Įgyvendinti specializuotas
konsultavimo ir motyvacijos
didinimo programas vyresnio
amžiaus žmonėms siekiant
išlaikyti darbo rinkoje, įgyti
paklausias specialybes.
1. Teikti profesinio
konsultavimo, socialinio
prisitaikymo ir profesinio
orientavimo paslaugų išėjusiam
į pensiją pareigūnui ar išleistam
į atsargą kariui.

Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS

2013 m.
I – IV
ketv.

Darbo išteklių skyrius,
KAS

2013 m.
I – IV
ketv.

Darbo išteklių skyrius,
KAS

2013 m.
I – IV
ketv.

9
programos
priemones (Žin.,
2005, 113-4128)
Įgyvendinti
Probleminių
teritorijų plėtros
programų
priemones (Žin.,
2011, Nr. 64-3031)

Įgyvendinti
Nacionalinės
jaunimo politikos
2011-2019 metų
plėtros programos
įgyvendinimo
2011-2013 metų
priemonių plano
priemones (Žin.,
2011, Nr. 45-2116)

Įgyvendinti
Regionų socialinių
ir ekonominių
skirtumų mažinimo
2011 – 2013 metų
programos
priemones (Žin.,

1. Įgyvendinti Akmenės,
Joniškio, Kelmės rajono
savivaldybių-probleminių
teritorijų plėtros 2011-2013 m.
programų uždavinio - subsidijuoti
darbo vietų steigimą, ypač daug
dėmesio skirti ilgalaikio nedarbo
problemoms spręsti priemones.

Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, Akmenės,
Joniškio, Kelmės skyriai

2013 m.
I-IV
ketv.

1. Teikti jaunimui informavimo
ir konsultavimo paslaugas, kad,
besirinkdami profesiją, jauni
žmonės, įvertinę darbo rinkos
reikmes, priimtų tinkamus
sprendimus.
2. Plėtoti ir tobulinti Jaunimo
darbo centrų informavimo ir
konsultavimo paslaugų teikimo
jauniems asmenims veiklą.
3. Įgyvendinti neformaliojo
ugdymo programas, skirtas
jaunimui, anksti palikusiam
švietimo sistemą.
1. Įgyvendinti vietinių
užimtumo iniciatyvų projektus,
subsidijuoti darbo vietų steigimą
probleminių teritorijų
bedarbiams įdarbinti.
2. Remti bedarbių savarankišką
užimtumą.

Darbo išteklių skyrius,
KAS

2013 m.
I-IV
ketv.

Darbo išteklių skyrius,
KAS

2013 m.
I-IV
ketv.

Darbo išteklių,
Užimtumo rėmimo
skyriai, KAS

2013 m.
I-IV
ketv.

Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, Akmenės,
Joniškio, Kelmės skyriai

2013 m.
I – IV
ketv.

Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, Akmenės,
Joniškio, Kelmės skyriai

2013 m.
I – IV
ketv.

2011, Nr. 8-346)
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