Registruotas nedarbas

Faktai ir skaičiai

Vilniaus teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje
teritorijoje 2018 m. rugsėjo 1 dieną buvo įregistruota 38215
bedarbių, tai sudarė 7,5 proc. visų Vilniaus apskrityje
gyvenančių darbingo amžiaus asmenų. Nedarbas minėtai
datai buvo 0,8 proc. punktais didesnis nei prieš metus.
2018 m. rugsėjo 1 dieną Vilniaus teritorinėje darbo
biržoje buvo įregistruotos 19020 darbo neturinčių moterų
ir 19195 – vyrai. Moterų registruotas nedarbas sudarė 7,2
proc. nuo visų Vilniaus apskrities darbingo amžiaus moterų
ir buvo 1,0 proc. punktu didesnis nei prieš metus. Vyrų
nedarbas siekė 7,7 proc. nuo visų Vilniaus apskrities
darbingo amžiaus vyrų ir buvo 0,6 proc. punktais didesnis
nei prieš metus.
Nedarbas vyresnių nei 50 m. amžiaus asmenų rugsėjo
pradžioje sudarė 10 proc. nuo visų Vilniaus apskrities
darbingų vyresnių nei 50 m. amžiaus asmenų (iš jų moterų
– 9,4 proc., vyrų -10,6 proc.) ir buvo 0,7 proc. punktais
didesnis nei prieš metus.
Jaunimo iki 25 m. amžiaus nedarbas 2018 metų rugsėjo
1 d. sudarė 4,3 proc. Vilniaus apskrities 16-24 metų
darbingo amžiaus gyventojų (iš jų moterų- 4,1 proc., vyrų –
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skaičiaus 2014-2015 m.
Jaunų iki 29 metų amžiaus bedarbių nedarbas rugsėjo 1
dieną sudarė 5,7 proc. Vilniaus apskrities jaunų iki 29 m.
darbingo amžiaus gyventojų (iš jų moterų- 5,6 proc., vyrų5,7 proc.) ir buvo 1,1 proc. punktu didesnis nei prieš metus.
Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų
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Bedarbių skaičius 2018-09-01 ( iš viso - 38215)
Širvintų sk.

803 2,1 %

Švenčionių sk.

1303 3,4 %

Šalčininkų sk.

1580 4,1 %

Ukmergės sk.

1918 5,0 %

Trakų sk.
Vilniaus raj.sk.

% nuo bendro bedarbių sk.

2050 5,4 %
5242 13,7 %

25319 66,3 %

Vilniaus m. sk.

Per rugpjūčio mėnesį:
Įregistruota bedarbių
iš jų: moterų
vyrų
Įregistruota laisvų darbo vietų
iš jų neterminuotam darbui
Įdarbinta asmenų
iš jų pagal neterminuotas darbo sutartis
Nusiųsta į aktyvios darbo rinkos politikos
priemones
Nuo metų pradžios:
Įregistruota bedarbių
Įdarbinta asmenų
Nusiųsta į aktyvios darbo rinkos politikos
priemones
2018 m. rugsėjo 1 d.:
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Teritoriniai registruoto nedarbo skirtumai
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Per rugpjūčio mėnesį nedarbo rodiklis mažėjo
Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono ir
Ukmergės rajono savivaldybėse. 2018 m. rugsėjo 1 d.
didžiausias nedarbas Vilniaus apskrityje buvo
registruotas Ukmergės rajono (9,4 proc.) ir Švenčionių
rajono (9,0 proc.) savivaldybėse. Mažiausias - Elektrėnų
(5,7 proc.), Trakų rajono (5,9 proc.) ir Vilniaus miesto
(7,3 proc.) savivaldybėse.

Besiregistruojančių skaičius
Vilniaus teritorinėje darbo biržoje bedarbių gretas
per 2018 m. rugpjūčio mėnesį papildė 5736 asmenys.
Moterys sudarė 47 proc. per rugpjūčio mėnesį
bedarbiais tapusių asmenų, vyrai – 53 proc.
40 proc. užsiregistravusių asmenų dirbo paslaugų
sektoriaus įmonėse, pramonės įmonėse – 13 proc.,
statybose – 7 proc., žemės ūkio įmonėse - 2 proc.
Pagal ankstesnę darbinę veiklą:
Statyba Žemės ūkis
2%
7%
Pramonė
13%

Laisvų darbo vietų registracija
Per 2018 metų rugpjūčio mėnesį darbdaviai
registravo 7323 naujus darbo pasiūlymus. Didesnė
darbo paklausa buvo neterminuotam darbui:
registruotos laisvos darbo vietos neterminuotam
darbui sudarė 95 proc., terminuotam – 5 proc. visų
darbo pasiūlymų.
Rugpjūčio mėnesį Vilniaus apskrities darbo rinkoje
paklausiausi buvo
pardavimo, verslo paslaugų,
reklamos vadybininkai, mokytojai, lopšelio-darželio
auklėtojai, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
pedagogai, administratoriai, buhalteriai, bendrosios
praktikos slaugytojai, socialiniai darbuotojai, grafikos
dizaineriai, automobilių mechanikai, programuotojai,
siuvimo technologai, siuvėjai, virėjai, konditeriai,
kepėjai, pardavėjai kasininkai, padavėjai barmenai,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių
vairuotojai, vairuotojai, automobilių šaltkalviai, plytų
mūrininkai, pastolininkai, suvirintojai, santechnikai,
betonuotojai, elektrikai, izoliuotojai, apdailininkai,
plataus profilio statybininkai, pagalbiniai darbininkai,
indų plovėjai, valytojai, virtuvės darbininkai,
pakuotojai, butelių rūšiuotojai, medkirčiai, prekybos
salės darbuotojai, kiemsargiai, kelininkai, krovėjai,
etikečių klijuotojai, laiškininkai, automobilių plovėjai.

6851 asmeniui suteiktas užimtumas
Užimtumas per rugpjūčio mėnesį suteiktas 6851
asmeniui, iš jų: įsidarbino 4098 asmenys, į aktyvios
darbo rinkos priemones nusiųsti 599 asmenys, 2154
asmenys įsidarbino savarankiškai įsigijęs verslo
liudijimą iki 6 mėn.
Įdarbinimas pagal savivaldybes
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Didžiausia problema, trukdanti bedarbiams
konkuruoti ir įsitvirtinti darbo rinkoje – žema
kvalifikacija ar patirties stoka.
32 proc. asmenų, kuriems per rugpjūčio mėnesį
suteiktas bedarbio statusas, neturi profesinio
pasirengimo, 38 proc. - neturi darbo patirties.
41 proc. (750) iš visų jaunų iki 29 metų bedarbių,
registruotų per rugpjūčio mėn. (1839), neturi profesinio
pasirengimo.

Vilniaus
raj. sav.
11,4%

Per rugpjūčio mėnesį įdarbintas 1183 jauni iki 29
m. asmenys, t. y. 29 proc. visų per mėnesį įdarbintų
asmenų, 261 jaunas asmuo pradėjo veiklą įsigijęs verslo
liudijimą iki 6 mėn.

Laikino užimtumo priemonės leido nedarbą
sumažinti 1,1 proc. punktais
2018 metų rugpjūčio pabaigoje aktyvios darbo
rinkos politikos ir kitose laikino užimtumo priemonėse
dalyvavo 5613 bedarbių, tai sudarė 1,1 proc. visų
Vilniaus apskrities darbingo amžiaus gyventojų. Šių
priemonių taikymas ne tik leido sumažinti nedarbą, bet
ir suteikė galimybę bedarbiams pakelti ar įgyti
kvalifikaciją, neprarasti darbinių įgūdžių bei užsidirbti
lėšų pragyvenimui.
Dėl laikino užimtumo priemonių įgyvendinimo
registruotas jaunimo iki 29 m. nedarbas mažėjo 0,7 proc.
punktais. Įvairiose aktyvios darbo rinkos politikos ir
laikino užimtumo priemonėse rugpjūčio pabaigoje
dalyvavo 857 bedarbiai iki 29 m. amžiaus, iš jų 488
bedarbiai dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos
priemonėse, 99 dirbo pagal terminuotas darbo sutartis,
270 vykdė savarankišką veiklą, įgiję verslo liudijimus iki 6
mėn.

Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones
nusiųsti 599 asmenys
Per šių metų rugpjūčio mėnesį į aktyvios darbo rinkos
politikos priemones nusiųsti 599 asmenys, iš jų:
Vilniaus miesto sk. - 261, Vilniaus rajono sk. - 93,
Šalčininkų sk. – 84, Ukmergės sk. – 55, Švenčionių sk. –
42, Trakų sk. - 40, Širvintų sk. – 24.
Nusiųsta į aktyvios darbo rinkos politikos priemones
asmenų (proc.)
Parama
mokymuisi
51,6%

Remiamasis
įdarbinimas
29,0%

27 neturintys darbo patirties asmenys galėjo jos įgyti
dalyvaudami darbo įgūdžių įgijimo rėmimo
priemonėje.
Parama judumui pasinaudojo - 85, parama darbo
vietoms steigti – 31 asmuo.
Profesinės reabilitacijos priemone pasinaudojo 18
7
neįgalumą turinčių asmenų.
Per rugpjūčio mėnesį šiomis priemonėmis
pasinaudojo 22 proc. (132 asmenys) jaunų iki 29 metų
asmenų.

Bendradarbiavimas su darbdaviais
2018 metų rugsėjo 1 d. Vilniaus teritorinė darbo
birža nuolatinius bendradarbiavimo ryšius palaikė su
27798 darbdaviais. Per 2018 m. rugpjūčio mėnesį
1523 darbdaviai registravo 7323 laisvas darbo vietas,
iš jų 5839 arba 80 proc. laisvų darbo vietų darbdaviai
registravo internetu.
Per 2018 metų rugpjūčio mėnesį užsiregistravo 95
nauji elektroninių paslaugų vartotojai – darbdaviai.
Vilniaus teritorinėje darbo biržoje 2018 metų
rugsėjo 1 d. elektroninėmis paslaugomis naudojosi
11331 darbdavys.
Rugpjūčio mėnesį užmegzti kontaktai su 76 naujais
darbdaviais, iš jų su 23 įmonėmis, kurios įkurtos
2017-2018 metais.
Siekiant patenkinti trūkstamos kvalifikuotos darbo
jėgos poreikį, esant gamybiniam būtinumui įmonėse,
rugpjūčio mėnesį darbdaviams išduoti 94 leidimai ir
56 sprendimai užsieniečiams dirbti Lietuvos
Respublikoje.

Pranešimai apie bankrutavusias įmones ir
numatomus grupės darbuotojų atleidimus
Vilniaus teritorinė darbo birža per 2018 metų
rugpjūčio mėnesį gavo 38 pranešimus apie įmonių
bankrotus ir du pranešimus apie numatomą grupės
darbuotojų atleidimą.

Parama judumui
14,2%

Parama darbo
vietoms steigti 5,2 %

Per rugpjūčio mėnesį paramos mokymuisi priemone
pasinaudojo -309 asmenys, iš jų dalyvavo profesiniame
mokyme - 281, įdarbinimo pagal pameistrystės sutartį –
4, stažuotės priemonėje - 10, neformalaus švietimo ir
savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo
priemonėje - 14 asmenų. Remiamo įdarbinimo
priemone pasinaudojo 174 darbo rinkoje papildomai
remiami asmenys, iš jų įdarbinti subsidijuojant - 147,

1. UAB „Polarline“ iki 2018 m. rugsėjo 15 d.,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso
62 straipsniu (Įmonės bankrotas), numatoma atleisti
14 įmonės darbuotojų.
2. Valstybinė įmonė Valstybinių miškų urėdija nuo
2018 m. rugpjūčio 31 d. iki 2019 m. sausio 1 d.,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso
57 ir 54 straipsniais (Įmonėje vykdomi darbo
organizavimo pakeitimai), numatoma atleisti 157
įmonės darbuotojus.

