PATVIRTINTA
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus
2015-04- 22 įsakymu Nr. V-245
ŠIAULIŲ TERITORINĖS DARBO BIRŽOS
2015-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Strateginiame veiklos plane numatytų programų priemones:
PriemoPriemonės
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio
nės kodas pavadinimas
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
Programa – Užimtumo didinimas
01
Remti socialiai
1.Teikti valstybės pagalbą socialinėms įmonėms.
Projektų skaičius (1).
pažeidžiamų asmenų
Parengtos ir pateiktos
įdarbinimą socialinėse
Lietuvos darbo biržai prie
įmonėse
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau –
LDB) ataskaitos (12).
2. Įgyvendinti projektą „ Parama socialinėms
įmonėms 2014-2015 m.“
02
Remti jaunų, ilgalaikių 1. Įgyvendinti projektą „Išlik darbo rinkoje“
Projektų skaičius (1).
bei vyresnių kaip 50
Parengtos ir pateiktos LDB
metų darbingo amžiaus
ataskaitos (9)..
bedarbių įdarbinimą
10
Derinant darbo pasiūlą 1. Įgyvendinti projektus:
Projektų skaičius (4).
ir paklausą remti
Parengtos ir pateiktos LDB
1.1. „Ilgalaikių bedarbių įsidarbino rėmimas“,
bedarbių integracija į
ataskaitos (12).
darbo rinką
1.2. „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų
didinimas“,
1.3. „Įgyk paklausią profesiją“

1.4. „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

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

2015 m. IIV ketv.

Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, KAS

2015 m. IIV ketv.

2015 m. IIV ketv.

Asignavimai
(tūkst. eur)

218,0
VB lėšos

836, 4 ESF
lėšos
1663,3ESF
lėšos

513,0 ESF
lėšos
165,1 VB
lėšos
853,9 ESF
lėšos
274,9 VB
lėšos
275,2 ESF
lėšos
88,6 VB
lėšos
584,6 ESF

2
lėšos
188,2 VB
lėšos
03

07

08

Organizuoti ieškančių
darbo asmenų,
įskaitant ir vyresnio
amžiaus
asmenų, profesinį
konsultavimą ir
motyvavimą
Skirti subsidijas
nuolatinę privalomąją
pradinę karo tarnybą
atlikusių ar bazinius
karinius mokymus
baigusių karo
prievolininkų darbo
užmokesčiui mokėti

Įgyvendinti ieškančių darbo asmenų, įskaitant ir
vyresnio amžiaus asmenų, profesinio
konsultavimo ir motyvavimo paslaugų paketą
(nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialinio draudimo įmokoms).

Finansų ir apskaitos
skyrius

2015 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.
Parengtas Šiaulių TDB
direktoriaus įsakymas (1).
Parengta ataskaita (1).

Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, KAS

2015 m. IIV ketv.

1,7 VB lėšos

Sudaryti sąlygas
Lietuvos darbo biržos
ir jos
teritorinių darbo biržų
veiklai

1. Didinti Šiaulių TDB darbuotojų bendrąsias ir
profesines kompetencijas.

Bendrųjų reikalų skyrius

2015 m. IIV ketv.

2200,2 VB
lėšos

2. Organizuoti viešuosius pirkimus, atlikti
pirkimus pagal 2015 m. viešųjų pirkimų planą.

Parengtas LDB
direktoriaus įsakymas (1).

LDB Viešųjų pirkimų ir
kiti skyriai

2015 m. I
ketv.

3. Didinti viešųjų pirkimų, atliekamų
elektroninėmis Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos priemonėmis, apimtis.
4. Įgyvendinti Komunikavimo ir informavimo
strategijos gaires.

Įvykdyta nuo visų viešųjų
pirkimą (65 proc.).

LDB Viešųjų pirkimų
skyrius

2015 m. IIV ketv.

Pateiktas Komunikavimo ir
informavimo strategijos
gairių įgyvendinimo
vertinimas darbo
pasitarimų metu (1).
Parengta
programa (1).
Parengtas priemonių
planas (1).

Darbo išteklių skyrius

2015 m. IIV ketv.

Remti privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių
ar bazinius karinius mokymus baigusių karo
prievolininkų integravimą į darbo rinką.

6. Parengti naują Šiaulių TDB kovos su korupcija
programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą

Šiaulių TDB vyriausiasis
specialistas (veiklos sritis
– teisė).

2015 m. II –
III ketv.

3

16

Organizuoti mokymus
teritorinių darbo biržų
darbuotojams skirtus
nukentėjusių nuo
prekybos žmonėmis
įtraukimo į darbo rinką
problemoms ir
galimybėms šių
problemų sprendimo
būdams nustatyti

7. Pateikti pasiūlymus dėl TDB specialistų į
rezultatus orientuotos veiklos vertinimui tobulinti.
8. Užtikrinti asmens duomenų subjektų (Šiaulių
TDB darbuotojų ir kitų fizinių asmenų, kurių
duomenis tvarko Šiaulių TDB) teisių
įgyvendinimą

Pateikta pasiūlymų (1).

Darbo išteklių skyrius

Parengta tvarka (1);
Esant poreikiui, pateikta
informacija Asmens
duomenų valdytojų
valstybės registrui

Šiaulių TDB Bendrųjų
reikalų skyrius, Šiaulių
TDB vyriausiasis
specialistas (veiklos sritis
– teisė).

Organizuoti dalyvavimą mokymuose, skirtuose
nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis įtraukimo į
darbo rinką problemoms ir galimybėms šių
problemų sprendimo būdams nustatyti

1 seminaras

Bendrųjų reikalų skyrius

2015 m. IIV ketv.

. Įsidarbinusių neįgalių
asmenų baigusių
profesinės reabilitacijos
programą, praėjus 6 mėn.
po projekto pabaigos nuo
baigusiųjų šią priemonę
dalis, proc. – 45.
Neįgaliųjų asmenų,
nusiųstų į profesinės
reabilitacijos programą,
skaičius – 14.

LDB Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, TDB

2015 m. IIV ketv.

114,9 VB
lėšos

Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, KAS

2015 m. IIV ketv.

159,7
VB lėšos
80,0 ESF
lėšos

Šiaulių TDB EURES
biuras

2015 m. I –
IV ketv.

Programa – Valstybės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos
06
Pervesti lėšas
Įgyvendinti profesinės reabilitacijos programą.
profesinės
reabilitacijos
pašalpoms mokėti

Programa – Neįgaliųjų socialinė integracija
04
Teikti neįgaliesiems
1. Įgyvendinti profesinės reabilitacijos programą.
profesinės
reabilitacijos paslaugas 2. Įgyvendinti projektą „ Pagalba neįgaliesiems“
2. Kitas priemones
Įgyvendinti LDB
įsijungimo į Europos
užimtumo tarnybų
tinklą (EURES)

Užtikrinti LDB įsijungimo į EURES veiksmų
plano įgyvendinimą.

Projektų skaičius (1).
Parengtos ir pateiktos LDB
ataskaitos (9).
Įvykdyta (100 proc.).

2015 m. I
ketv.
2015 m. I III ketv.

4
veiksmų planą.
Įgyvendinti
Bendradarbiavimo su
darbdaviais priemonių
plano priemones,
patvirtintas LDB
direktoriaus 2013-0618 įsakymu Nr. V-322
Teikti darbo rinkos
paslaugas

Užtikrinti priemonių plane numatytų dešimties
priemonių įgyvendinimą.

Įvykdyta (100 proc.).

Darbo išteklių skyrius,
KAS

2015 m. IIV ketv.

1. Padėti darbo ieškantiems asmenims susirasti
tinkamą darbą, darbdaviams – tinkamų
darbuotojų, juos informuoti ir konsultuoti.

Laisvų darbo vietų
užpildymo vidutinė
trukmė, teikiant
tarpininkavimo įdarbinat
paslaugas (darbo dienomis)
– 8.
Rezultato.
1. Bedarbiai, įdarbinti per
6 mėn. po dalyvavimo
remiamojo įdarbinimo
priemonėse (išskyrus
VD) – 70 proc.
2. Bedarbiai, dirantys po 6
mėn. po dalyvavimo
remiamojo įdarbinimo
priemonėse (išskyrus
VD) – 50 proc.
Produkto.
1. Į įdarbinimo
subsidijuojant ir darbo
įgūdžių įgijimo rėmimą
nusiųsti – 335 dalyvius,
į viešuosius darbus –
1922 dalyvius, įsteigti
31 darbo vietą, verslo
liudijimo subsidiją skirti
230 dalyvių
Parengta mėnesinių
ataskaitų – 12.
Parengta ketvirtinių
ataskaitų – 4.

Darbo išteklių skyrius,
KAS

2015 m. IIV ketv.

Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos
skyriai, KAS

2015 m. IIV ketv.

Užimtumo rėmimo
skyrius

2015 m. IIV ketv.

Įgyvendinti kitas
aktyvios darbo rinkos
politikos priemones

Vykdyti bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo
darbingo amžiaus asmenų profesinį mokymą;
diegti remiamojo įdarbinimo priemones;
subsidijuoti darbo vietų steigimą, remti vietinių
užimtumo iniciatyvų projektus, savarankišką
užimtumą; vykdyti bedarbių teritorinio judumo
rėmimo priemonę.

Atlikti LDB ir TDB
priežiūros veiklos
efektyvumo ir
rezultatyvumo
vertinimo rodiklių
reikšmių pokyčio

1. Pildyti TDB mėnesinę priežiūros veiklos
efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo lentelę.
2. Pildyti TDB ketvirtinę ūkio subjektų apklausos
rezultatų lentelę.

2633,4 UF
lėšos

5
analizę, siekiant
optimizuoti ūkio
subjektų priežiūros
funkcijas
Vertinti ūkio subjektų
priežiūrą pagal rizikos
vertinimu pagrįstą
veiklos priežiūros
sistemą
Atlikti teisės aktuose
numatytus veiksmus,
reikalingus NSDI
skyrimui ir mokėjimui
Įgyvendinti intensyvios
ilgalaikės pagalbos
nedirbančiam ir
nesimokančiam
jaunimui programos
nuostatas, patvirtintas
Socialinės apsaugos ir
darbo ministro 201304-17 įsakymu Nr. A1169
Įgyvendinti jaunimo
garantijų iniciatyvos
įgyvendinimo plano
priemones 2014-2020
m., patvirtintas
Socialinės apsaugos ir
darbo ministro 201312-16 įsakymu Nr. A1692

Prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi teisės
aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoti, ar
tinkamai tuos reikalavimus vykdo, atlikti
planinius ir neplaninius patikrinimus.

1Atliktų planinių
patikrinimų skaičius – 260,
neplaninių patikrinimų
skaičius – 5.

Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS

2015 m. IIV ketv.

Užtikrinti Europos Sąjungos socialinės apsaugos
sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų,
susijusių su teisės į NSDI išsaugojimu ir
draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimą.

Įvykdyta (100 proc.).

2015 m. IIV ketv.

Remti jaunimo paruošimą užimtumui darbo
rinkoje įgyvendinant projektą „Pasitikėk savimi“

1. Projektų skaičius (1).
Parengtos ir pateiktos
LDB ataskaitos (7).

EURES biuras, Akmenės,
Joniškio, Kelmės,
Pakruojo, Radviliškio,
Šiaulių, Darbo išteklių
skyriai
Užimtumo rėmimo,
Finansų ir apskaitos,
Šiaulių skyriai

1. Plėtoti profesinio orientavimo paslaugų tinklą

Įsteigtas 1 Jaunimo darbo
centras
Įvykdyta (100 proc.).

Jaunimo darbo centro
skyrius
Darbo išteklių skyrius,
Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS

2015 m. IV
ketv.
2015 m. IIV ketv.

Parengtos ir pateiktos
ataskaitos (4)

2015 m. IIV ketv.

Jaunimo įsteigtų darbo
vietų skaičius – 10.

Užimtumo rėmimo,
Darbo išteklių skyriai,
KAS
Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS

Įvykdyta 100 proc.

Užimtumo rėmimo

2015 m. II-

3. Įgyvendinti Intensyvios ilgalaikės pagalbos
nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m.
balandžio 17 d. įsakymu Nr. A1-169 „Dėl
Intensyvios ilgalaikės pagalbos nedirbančiam ir
nesimokančiam jaunimui programos
patvirtinimo“
4. Įgyvendinti priemones, skirtas ugdyti
motyvuotų jaunų bedarbių papildomus gebėjimus
ir kompetencijas
5. Įgyvendinti savarankiško užimtumo rėmimo
priemonę, padedant jaunimui steigti darbo vietas
sau.
7. Įgyvendinti jaunimo pasirengimo darbo rinkai

2015 m. IIII ketv

2015 m. IIV ketv.

23,7 ESF
lėšos

6
ir užimtumo didinimo programas (profesinis
mokymas, remiamasis įdarbinimas, teritorinis
judumas ir kt.)
8. Formuoti mokinių ir studentų, pageidaujančių
dirbti ar savanoriauti, atlikti praktiką vasaros
metu, duomenų banką ir informuoti apie tai
darbdavius ir jaunimo ar su jaunimu dirbančias
organizacijas
10. Pagal poreikį parengti ir LDB pateikti
pasiūlymus dėl Užimtumo rėmimo įstatymo ir jo
įgyvendinamųjų teisės aktų tobulinimo
Įgyvendinti
nacionalinės jaunimo
politikos 2011–2019
metų plėtros
programos
įgyvendinimo 2014–
2016 metų veiksmų
plano priemones,
patvirtintas Socialinės
apsaugos ir darbo
ministro 2013-12-04
įsakymu Nr. A1-661

1. Teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas
jauniems žmonėms, kad besirinkdami profesiją,
įvertinę darbo rinkos reikmes jauni žmonės
priimtų tinkamus sprendimus.
2. Plėtoti ir tobulinti Jaunimo darbo centrų
informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo
jauniems asmenims veiklą.
3. Formuoti moksleivių ir studentų,
pageidaujančių dirbti per vasaros atostogas,
duomenų banką, informuoti darbdavius apie
moksleivius bei studentus, pageidaujančius dirbti
vasaros atostogų metu trumpalaikius (sezoninius)
darbus.
4. Vykdyti jaunų bedarbių ir asmenų, įspėtų apie
atleidimą, profesinį mokymą ir perkvalifikavimą.
5. Dalyvauti vykdant projektus, formuojančius
darbdavių teigiamą požiūrį į iš įkalinimo įstaigų
grįžusius jaunuolius, siekiant juos įdarbinti.
6. Ugdyti jaunimo saugaus ir teisėto darbo
įgūdžius, rengiant konsultacijas, seminarus ir
kitus edukacinius renginius.
7. Taikyti apklausų sistemą jaunimo
(nekvalifikuotų, įgijusių nepaklausias darbo
rinkoje profesijas jaunų asmenų ir absolventų)
integravimo į darbo rinką galimybėms išsiaiškinti.
8. Vykdyti aktyvios darbo rinkos politikos
priemonių įgyvendinimo vertinimą, nustatant jų
kokybės kontrolės mechanizmą, pagal parengtą

skyrius, KAS

IV ketv.

Įvykdyta (100 proc.).

Darbo išteklių, Jaunimo
darbo centro skyriai, KAS

2015 m. IIIII ketv.

Parengti pasiūlymai ir
pateikti LDB (1)

Šiaulių TDB vyr.
specialistas (veiklos sritis
– teisė), Darbo išteklių ir
Užimtumo rėmimo
skyriai, KAS
Darbo išteklių, Jaunimo
darbo centro skyriai, KAS

2015 m. IIV ketv.

Įsteigtas 1 Jaunimo darbo
centras.

Šiaulių TDB Jaunimo
darbo centro skyrius

2015 m. IIV ketv.

Įvykdyta (100 proc.).

Darbo išteklių, Jaunimo
darbo centro skyriai, KAS

2015 m. II
ketv.

Įvykdyta (100 proc.).

KAS, Užimtumo rėmimo
skyrius
Užimtumo rėmimo,
Darbo išteklių skyriai,
KAS
Jaunimo darbo centro
skyrius, KAS

2015 m. IIV ketv.
2015 m. IIV ketv.

Įvykdyta (100 proc.).

Darbo išteklių, Jaunimo
darbo centro skyriai, KAS

2015 m. IIV ketv.

Įvykdyta (100 proc.).

Užimtumo rėmimo,
Darbo išteklių skyriai

2015 m. IIV ketv.

Įvykdyta (100 proc.).

Įvykdyta (100 proc.).
Įvykdyta (100 proc.).

2015 m. IIV ketv.

2015 m. IIV ketv.

7

Regioninės jaunimo
politikos stiprinimo
2015-2017 metų
veiksmų plano
priemones, patvirtintas
Socialinės apsaugos ir
darbo ministro 201501-04 įsakymu Nr. A111
Įgyvendinti socialinės
įtrauktiems didinimo
2014–2020 m. veiksmų
plano priemones,
patvirtintas Socialinės
apsaugos ir darbo
ministro 2013-10-22
įsakymu Nr. A1-588

metodiką kas ketvirtį atliekant įdarbintų pagal
aktyvios darbo rinkos politikos priemones asmenų
ir įdarbintų tarpininkaujant Šiaulių TDB asmenų
tyrimus.
9. Plėtoti jaunimo metodinės tarybos prie Šiaulių
TDB veiklą, į ją įtraukiant įvairiems jaunimo
interesams atstovaujančių organizacijų atstovus.
10. Kurti ir plėtoti bendradarbiavimo tinklus su
mokymo įstaigomis, darbdaviais, savivaldybėmis,
vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais,
numatant galimybes darbo rinkos paslaugas teikti
ne tik darbo biržos patalpose, bet ir naudojant
elektronines paslaugas.
11.Dalyvauti Jaunimo darbo centrų specialistų
mokymuose informavimo ir konsultavimo
paslaugų teikimo jauniems asmenims veiklos
tobulinimo klausimais
1.Plėtoti ir stiprinti jaunimo profesinio
informavimo ir orientavimo paslaugų teikimą
2.Skatinti verslo atstovus teikti informaciją
jaunimui apie veiklos galimybes savivaldybėje,
taip siekiant motyvuoti jaunus žmones po studijų
grįžti į savivaldybę

1. Teikti konsultavimo paslaugas, skatinant
motyvaciją dirbti ir (ar) mokytis, jaunimui,
nėščioms moterims, vaiko motinai (įmotei) arba
tėvui (įtėviui), vaiko globėjui, rūpintojui ir
asmenims, faktiškai auginantiems vaiką (įvaikį)
iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų,
ir asmenims, prižiūrintiems sergančius ar
neįgalius šeimos narius, kuriems nustatyta
nuolatinė slauga ar priežiūra.
2. Taikyti intensyvios ilgalaikės kompleksinės
pagalbos metodus ir taip didinti socialiai
pažeidžiamo jaunimo motyvaciją dalyvauti darbo
rinkoje.
3. įsteigti Jaunimo darbo centrą Kelmės skyriuje, .

Įvykdyta (100 proc.).

Jaunimo darbo centro
skyrius

2015 m. IIV ketv.

Įvykdyta (100 proc.).

Darbo išteklių skyrius,
Jaunimo darbo centro
skyrius, KAS

2015 m. IIV ketv.

Įvykdyta (100 proc.).

Jaunimo darbo centro
skyrius

2015 m. IIV ketv.

Įvykdyta (100 proc.).

Darbo išteklių skyrius,
Jaunimo darbo centro
skyrius, KAS

2015 m. IIV ketv.

Organizuoti motyvacijos
seminarus „Aš galiu“
dalyvių skaičius - 300

Darbo išteklių, jaunimo
darbo centro skyriai, KAS

2015 m. I –
IV ketv.

Įvykdyta (100 proc.).

LDB Užimtumo rėmimo
skyriai, TDB

2015 m. I –
IV ketv.

Įsteigtas 1 Jaunimo darbo

Jaunimo darbo centro

2015 m. I –

8

Įgyvendinti Pareigūnų
ir karių, išleidžiamų į
pensiją, socialinio
prisitaikymo,
medicininės
reabilitacijos ir
profesinio orientavimo
į kitas veiklos sritis
sistemos sukūrimo
programos priemones,
patvirtintas Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2005-0920 nutarimu Nr. 1030
Įgyvendinti Romų
integracijos į Lietuvos
visuomenę 2015-2020
metų veiklos plano
priemones, patvirtintas
Kultūros ministro
2015-01-29 įsakymu
Nr. ĮV–48
Įgyvendinti
nacionalinės neįgaliųjų
integracijos 2013–2019
metų programos
įgyvendinimo 2013–
2015 metais priemonių
plano priemones,
patvirtintas Socialinės
apsaugos ir darbo
ministro 2013-02-05
įsakymu Nr. A1-43
Įgyvendinti Užimtumo
didinimo 2014–2020
metų programos
įgyvendinimo

įdiegti neaktyviam jaunimui tarpininkavimo
įdarbinant metodiką.
Teikti profesinio konsultavimo, socialinio
prisitaikymo ir profesinio orientavimo paslaugų
išėjusiam į pensiją pareigūnui ar išleistam į
atsargą kariui.

centras

skyrius, Kelmės skyrius

IV ketv.

Įvykdyta (100 proc.).

KAS, Darbo išteklių
skyrius

2015 m. I –
IV ketv.

1. Teikti konsultavimo paslaugas, siekiant
padidinti romų motyvaciją įsidarbinti ar mokytis,
patarti dėl darbo pakeitimo, padėti jiems
pasirinkti profesiją ar planuoti karjerą,
atsižvelgiant į asmenines savybes ir darbo rinkos
poreikius
2. Teikti informavimo paslaugas, siekiant padėti
romams susirasti darbą ar įgyti paklausią darbo
rinkoje kvalifikaciją ar kompetencijas, reikalingas
įsidarbinti
Organizuoti darbdavių mokymus skatinant jų
socialinę atsakomybę įdarbinti neįgaliuosius.

Įvykdyta (100 proc.).

KAS

2015 m. IIV ketv.

Įvykdyta (100 proc.).

KAS

2015 m. IIV ketv.

Organizuoti seminarą
darbdaviams – 1.

Darbo išteklių, Užimtumo
rėmimo skyriai, KAS,

2015 m. IIV ketv.

1. Organizuoti karjeros dienų muges regionuose,
įtraukiant ir supažindinant darbdavius ir
konkrečių specialybių atstovus su paklausiomis
profesijomis, darbo rinkos situacija, prognozėmis

Įvykdyta (100 proc.)

Darbo išteklių, Jaunimo
darbo centro skyriai, KAS

2015 m.
I–IV ketv.

9
tarpinstitucinio veiklos
plano priemones,
patvirtintas Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2014-0226 nutarimu Nr. 204

ir įsidarbinimo galimybėmis
2. Dalyvauti mokymuose, naudojant šiuolaikines
informacines technologijas, skirtus specialistams,
dirbantiems su jaunimu
3. Formuoti mokinių, pageidaujančių dirbti per
vasaros atostogas, duomenų banką ir informuoti
darbdavius
4. Padidinti jaunimo darbo centrų aprėptį –
įsteigti Jaunimo darbo centrą Kelmės skyriuje
5. Skatinti jaunuolius naudotis elektroninėmis
paslaugomis, teikiamomis Lietuvos darbo biržos
interneto svetainėje
6. Naudoti išplėstą LDB informacinę sistemą
informuojant jaunimą apie darbo pasiūlymus,
stažuotes ir praktiką įvairiose vietovėse,
regionuose ir šalyse
7. Plėsti aukštos kvalifikacijos specialistų
duomenų bazę „Talentų bankas“ (aukštos
kvalifikacijos specialistų duomenų bazė interneto
svetainėje www.ldb.lt), įtraukti užsienyje
studijuojančius jaunuolius; skatinti darbdavius
naudotis šia svetaine ieškant darbuotojų
8. Aukščiausio nedarbo teritorijose įgyvendinti iš
dalies finansuojamus (subsidijuojamus) verslo
investicinius projektus – steigti naujas darbo
vietas bedarbiams.
9. Pagerinti užimtumo rėmimo politiką
įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybę ir
prieinamumą
10. Įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą ir
kitas kompleksines jaunimo užimtumą
skatinančias programas.
11,. Organizuoti ieškančių darbo asmenų,
įskaitant ir vyresnio amžiaus asmenis, profesinį
konsultavimą ir motyvavimą
12. Ugdyti vyresnio amžiaus asmenų
kompetencijas ir suteikti kvalifikaciją, siekiant
didinti dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje
veikloje

Įvykdyta (100 proc.)

Šiaulių TDB
Bendrųjų reikalų skyrius.

2015 m. I–
IV ketv.

Įvykdyta (100 proc.)

Darbo išteklių, Jaunimo
darbo centro skyriai, KAS

2015 m.
I–IV ketv.

Įsteigti 1 Jaunimo darbo
centrą

Jaunimo darbo centro
skyrius

2015 m.
I–IV ketv.

Naujų el. paslaugų
vartotojų jaunuolių iki 29
m. – 2200 .
Įvykdyta (100 proc.)

KAS, Darbo išteklių,
Jaunimo darbo centro
skyriai
KAS, Darbo išteklių,
Jaunimo darbo centro
skyriai

2015 m.
I–IV ketv.

Įvykdyta (100 proc.)

KAS, Darbo išteklių,
Jaunimo darbo centro
skyriai

2015 m.
I–IV ketv.

Įvykdyta (100 proc.)

Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS

2015 m.
I–IV ketv.

Įvykdyta (100 proc.)

Darbo išteklių, Užimtumo
rėmimo skyriai

2015 m.
I–IV ketv.

Įvykdyta (100 proc.)

Darbo išteklių, Užimtumo
rėmimo skyriai

2015 m.
I–IV ketv.

Dalyvavusių motyvacijos
didinimo užsiėmimuose
„Mano pasiekimų
aplankas“ skaičius - 450
Įvykdyta (100 proc.)

Darbo išteklių skyrius,
KAS

2015 m.
I–IV ketv.

Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS

2015 m.
I–IV ketv.

2015 m.
I–IV ketv.
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Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos
vyriausybės 2015 m.
veiklos prioritetų
įgyvendinimo
pažangos lentelėje,
vykdant 1.3.
prioritetinę kryptį Nedarbo (ypač
struktūrinio)
mažinimas ir socialinės
įtraukties didinimas,
patvirtintą Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2014-1003 nutarimu Nr. 1094

13. Organizuoti savivaldybėse laikiną
Įvykdyta (100 proc.)
nekvalifikuotų bedarbių užimtumą
14. Derinant darbo pasiūlą ir paklausą, remti
Įvykdyta (100 proc.)
bedarbių integraciją į darbo rinką
15.Teikti finansines paskatas darbdaviams Įvykdyta (100 proc.)
kompensuoti dalį darbo užmokesčio, siekiant
įdarbinti su sunkumais darbo rinkoje
susiduriančius darbo rinkoje
16. Remti jaunų, ilgalaikių ir vyresnių kaip 50
Įvykdyta (100 proc.)
metų darbingo amžiaus bedarbių įdarbinimą
17. Remti socialiai pažeidžiamų asmenų
Įvykdyta (100 proc.)
įdarbinimą socialinėse įmonėse
18. Teikti neįgaliesiems profesinės reabilitacijos
Įvykdyta (100 proc.)
paslaugas
1. Įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą,
Parengtos ataskaitos (4)
siekti, kad visi jaunuoliai iki 29 metų per 4
mėnesius nuo darbo netekimo arba formaliojo
mokymosi užbaigimo gautų pasiūlymą dirbti,
toliau mokytis, įskaitant pameistrystę, atlikti
praktiką ar stažuotę
2. Sudaryti galimybes jaunų bedarbių praktinius
Dalyvavusių jaunų
įgūdžius įgyti realioje darbo vietoje, mokantis
bedarbių skaičius – 1949.
pameistrystės forma, atliekant praktiką ar stažuotę
įmonėje ar vykdant individualią veiklą
3. Organizuoti ilgalaikių ir žemos kvalifikacijos
Įgijusių naujas ar
bedarbių kvalifikacijos įgijimą ar
patobulinusių turimas
perkvalifikavimą, siekiant padidinti reintegracijos profesines kvalifikacijas
į darbo rinką galimybes
skaičius – 698.
4. Vykdyti verslo investicinių projektų dalinį
Įvykdyta (100 proc.)
finansavimą (subsidijavimą) – sukurti darbo
vietų, atsižvelgiant į atskirų regionų privalumus,
potencialą ir esamą infrastruktūrą
________________________________

Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS
Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS
Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS

2015 m.
I–IV ketv.
2015 m.
I–IV ketv.
2015 m.
I–IV ketv.

Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS
Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS
Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS
Darbo išteklių, Jaunimo
darbo centro, Užimtumo
rėmimo skyriai, KAS

2015 m.
I–IV ketv.
2015 m.
I–IV ketv.
2015 m.
I–IV ketv.
2015 m.
I–IV ketv.

Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS

2015 m.
I–IV ketv.

Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS

2015 m.
I–IV ketv.

Užimtumo rėmimo
skyrius, KAS

2015 m.
I–IV ketv.

