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1. Priemonės aprašymas 
 

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2.  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti gyventojų, ypač 

ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“ įgyvendinimo. 

1.3.  Remiamos veiklos: aktyvios darbo rinkos politikos (toliau – ADRP) priemonių 

įgyvendinimas (profesinis mokymas ir neformalusis švietimas, konsultavimas ir profesinis 

orientavimas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo rotacija, parama 

bedarbių teritoriniam judumui, savarankiško užimtumo rėmimas, kitos bedarbių užimtumo 

gebėjimus ir galimybes didinančios ADRP priemonės).  

1.4.  Galimas pareiškėjas: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (nuo 2018 m. spalio 1 d. – Lietuvos užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). 

1.5. Galimi partneriai: teritorinės darbo biržos (nuo 2018 m. spalio 1 d. – Partneriai 

negalimi) 

 

2. Priemonės finansavimo forma  
 

Negrąžinamoji subsidija 

 

3. Projektų atrankos būdas  
 

Valstybės projektų planavimas 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 
 

Europos socialinio fondo agentūra 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš Europos Sąjungos (toliau – ES) ir 

kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių 
 

Papildomi reikalavimai netaikomi 

 



6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 
 

Stebėsenos 

rodiklio 

kodas  

Stebėsenos rodiklio pavadinimas 
Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. gruodžio 

31 d. 

Galutinė 

reikšmė 2023 m. 

gruodžio 31 d. 

R.B.027 „Dalyviai, kurie baigę dalyvauti 

ESF veiklose pradėjo dirbti, 

įskaitant savarankišką darbą“ 

(rodiklis skaičiuojamas nuo 

bedarbių, įskaitant ilgalaikius 

bedarbius) 

Procentai 35 35 

R.B.026 „Dalyviai, kurie baigę dalyvauti 

ESF veiklose įgijo kvalifikaciją“ 

(rodiklis skaičiuojamas nuo 

bedarbių, įskaitant ilgalaikius 

bedarbius) 

Procentai 42 42 

R.B.034  „Dalyviai, kurie baigę dalyvauti 

ESF veiklose pradėjo dirbti, 

įskaitant savarankišką darbą“ 

(rodiklis skaičiuojamas nuo 

vyresnių negu 54 metų asmenų, 

kurie yra bedarbiai, įskaitant 

ilgalaikius bedarbius, arba 

neaktyvūs, nesimokantys 

asmenys, dalyvavę ESF veiklose) 

Procentai 35 35 

R.B.033  „Dalyviai, kurie baigę dalyvauti 

ESF veiklose įgijo kvalifikaciją“ 

(rodiklis skaičiuojamas nuo 

vyresnių negu 54 metų asmenų, 

kurie yra bedarbiai, įskaitant 

ilgalaikius bedarbius, arba 

neaktyvūs, nesimokantys 

asmenys, dalyvavę ESF veiklose) 

Procentai 42 42 

P.B.001 „Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius 

bedarbius, dalyvavę ESF 

veiklose“ 

Skaičius  19 250 57 000 

P.B.002 „Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius 

bedarbius, dalyvavę ESF veiklose, 

iš kurių: ilgalaikiai bedarbiai“ 

Skaičius 7 650 25 500 

P.B.008 „Vyresni negu 54 metų asmenys, 

kurie yra bedarbiai, įskaitant 

ilgalaikius bedarbius, arba 

neaktyvūs nesimokantys asmenys, 

dalyvavę ESF veiklose“ 

Skaičius 10 500 30 000 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 
 

(eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 
Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES Nacionalinės lėšos 



struktūrinių 

fondų lėšos – 

iki 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – 

ne 

mažiau 

kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

143 582 008 34 239 832 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

5 997 956 2 443 356 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

149 579 964 36 683 188 0 0 0 0 0 

 


