LIETUVOS DARBO BIRŽA - 2011 m.

.

2011 metais darbo rinkoje buvo
stebimos teigiamos tendencijos
Tarpininkavimas
įdarbinant
Darbo biržos specialistai,
derindami darbo pasiūlą ir
paklausą, per 2011 metus
tarpininkavo įdarbinant
218,8 tūkst. asmenų.
Į nuolatinį darbą įdarbinta
septyni iš dešimties asmenų.
Beveik kas penktas įdarbintas
bedarbis – jaunimas iki 25 m.
amžiaus. Vyresnių nei 50 m
bedarbių įdarbinta 17,3 proc.
Moterų įdarbinama mažiau
negu vyrų. Beveik kas trečias
įdarbintas - ilgalaikis bedarbis.

Informavimas ir
konsultavimas
Darbo biržos klientai,

Besikreipiančių bedarbių skaičius 2011 m. Per 2011 metus ilgalaikių bedarbių skaičius sumažėjo
nuosekliai mažėjo. Įregistruota 256,7 tūkst. 36,6 tūkst. Ryškiausiai mažėjo jaunų iki 25 m.
bedarbių, šeštadaliu mažiau nei 2010 m.
amžiaus ilgalaikių bedarbių, nuo 20 iki 10 tūkst.
Aukščiausias nedarbas fiksuotas metų pradžioje (14,4 Sumažėjo skirtumas tarp aukščiausio ir
proc.). Metų pabaigoje įregistruoti 227,1 tūkst. žemiausio nedarbo teritorijų, daugiau nei
proc.
punktu. Pagal savivaldybes
bedarbių, kurie sudarė 11,0 proc. šalies darbingo vienu
amžiaus gyventojų. Nuo metų pradžios bedarbių didžiausias mažėjimas fiksuotas Šilalės, Šalčininkų ir
rajonuose.
Aukščiausio
nedarbo
skaičius sumažėjo ketvirtadaliu - 84,2 tūkst. Švenčionių
Jaunų bedarbių skaičius sumažėjo – 15,1 tūkst. teritorijos - Ignalinos (18,9 proc.), Anykščių (17,6
proc.) ir Zarasų (17,6 proc.) r. Didžiuosiuose

Vyrų nedarbas mažėjo sparčiau nei moterų, tačiau vyrų
miestuose, išskyrus Panevėžį, registruotas nedarbas
bedarbių dalis išliko didesnė už moterų. Mažėjo
buvo mažesnis nei šalies vidurkis.
turinčių aukštąjį išsilavinimą, tokių bedarbių buvo 1 iš
Praėjusiais metais augo tiek terminuoto, tiek
10. Be profesijos - beveik kas ketvirtas iš dešimties.
nuolatinio darbo pasiūlymų skaičius. Teigiama
Trečdalis registruotų bedarbių - vyresni kaip 50 metų
tendencija, kad labiausiai augo neterminuoto darbo
amžiaus.
paklausa. Beveik pusė visų laisvų darbo vietų
Jaunimas iki 25 m. amžiaus sudarė ketvirtadalį registruotos didžiausiuose šalies miestuose, iš jų kas
įregistruotų bedarbių. Pusė jaunuolių darbo trečia – Vilniuje.
ieškojo pirmą kartą, kas antras jaunas bedarbis
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Didžiausia paklausa išlieka paslaugų sektoriuje, kuris
neturėjo profesinės kvalifikacijos, todėl negalėjo
pateikė daugiau kaip pusę įregistruotų laisvų darbo
konkuruoti darbo rinkoje. „Naujas startas“ 2011 metais
vietų.
buvo pasiūlytas 96,1 proc. jaunų bedarbių, tačiau
Darbo pasiūlymų neterminuotam darbui
įsidarbino 59,1 proc. įregistruotų jaunų bedarbių.
skaičius, palyginti su 2010 m., augo beveik
Išlieka didelė dalis ilgalaikių bedarbių. 2012 m. visuose
sektoriuose,
išskyrus
finansinį
sausio 1 d. šalyje buvo registruota 93,4 tūkst. tarpininkavimą ir draudimą. Didžiausias darbo jėgos
ilgalaikių bedarbių (41,1 proc. visų bedarbių).

atsižvelgiant į jų poreikius,
gebėjimus įsisavinti

poreikio augimas 2011 metais buvo transporto
sektoriuje.

Remiantis

individualiuose

užimtumo

veiklos planuose numatytomis priemonėmis
kas ketvirtam – penktam darbo biržos
klientui 2011 m. suteiktas užimtumas per
aktyvios darbo rinkos politikos priemones.
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse 2011 m.
dalyvavo 72,4 tūkst. darbo ieškančių asmenų, iš jų
59,7 tūkst. asmenų nusiųsti 2011 metais. Šių
priemonių
tūkst. Lt.

įgyvendinimui

panaudota

151778,5

panašiam skaičiui asmenų, kaip ir 2010 m., ji buvo
teikiama 59,7 tūkst. darbo ieškančių asmenų (2010

Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones
nusiųstų bedarbių 79 proc. sudarė darbo rinkoje
papildomai remiami bedarbiai, tai 5 proc. punktais
daugiau nei 2010 m.

rezultatai, per 6 mėn. po mokymo įsidarbino 52
proc. įgijusių kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją

Europos Sąjungos
finansuojamų projektų
įgyvendinimas:
Per 2011 m. Lietuvos darbo birža

asmenų (2010 m. – 32 proc.).

vykdė 12 ESF paramos lėšomis

Per 2011 m. socialinės įmonės statusas suteiktas
12 įmonių, 5 socialinėms įmonėms statusas

finansuojamų projektų, iš jų pagal

panaikintas, metų pabaigoje šalyje veikė 137 šį
statusą turinčios įmonės. Socialinėse įmonėse

plėtros veiksmų programos 1 prioriteto

dirbo 5,1 tūkst. darbuotojų.

aprėptis“ priemonę:

Pasinaudojus

2011 m. parama užimtumui, įgyvendinant aktyvios
darbo rinkos politikos priemones, suteikta

m. – 59,3 tūkst. asmenų).

2011 m. palyginti su 2010 m. pagerėjo asmenų,
baigusių profesinį mokymą įsidarbinimo

valstybės

pagalbos

lėšomis,

sukurtos 134 naujos darbo vietos, socialinės
įmonės subsidijavo 148 asistentų darbo
užmokestį, kurie 827 neįgaliesiems padėjo atlikti
darbo funkcijas.

Lietuvos 2007- 2013 m. Žmogiškųjų išteklių
„Kokybiškas užimtumas ir socialinė
„Ieškančių darbo asmenų integracija į
darbo rinką“ – 9 („Bedarbių užimtumo
didinimas“, „Neįgaliųjų užimtumo
rėmimas“, „Laikinieji darbai“, „Parama
užimtumui ir mobilumui“, „Būk aktyvus
darbo rinkoje“, „Neprarask darbo įgūdžių“,

Į profesinės reabilitacijos programą nusiųsti 575

„Neįgaliųjų socialinių įmonių rėmimas“,

asmenys. Programą baigusių ir kvalifikacijas ar
kompetencijas įgijusių asmenų įsidarbinimo per

„Integravimo į darbo rinką skatinimas“ ir

6 mėnesius po baigimo rodiklis – 47 proc.

„Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos

„Laikinasis užimtumas), pagal priemonę
sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ – 2
„Profesinės reabilitacijos paslaugų
teikimas“ ir „Parama neįgaliesiems“. Pagal

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės

programos 4 prioriteto „Administracinių
gebėjimų stiprinimas ir viešojo

Profesinis
mokymas

Remiamasis
įdarbinimas

Parama darbo
vietoms steigti

Bedarbių
teritorinio
judumo rėmimas

administravimo efektyvumo didinimas“

Kompensacija kelionės į

Europos Sąjungos Regioninės plėtros

priemonę: „Valstybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ – 1.

Profesiniame mokyme

Remiamojo įdarbinimo

Įsteigtos 402 darbo vietos

dalyvavo 7,5 tūkst. asmenų,

priemonėse dalyvavo 60,9

ir kompensuota 7,9 tūkst.

darbą ir atgal išlaidoms

fondo lėšomis finansuojamas

iš jų įgyti naują ar

tūkst. darbo ieškančių

asmenų verslo liudijimo

pagal bedarbių teritorinį

projektas pagal Ekonomikos augimo

patobulinti turimą

asmenų, iš jų 49,6 tūkst.

įsigijimo išlaidų.

judumą skirta 645

veiksmų programos 3 prioriteto

arba grupėmis.
2011 m. darbo ieškantiems

profesinę kvalifikaciją į

nusiųsti per 2011 m.

Į paramos darbo vietoms

asmenims.

„Informacinė visuomenė visiems"

profesinio mokymo

Didžiausią dalį remiamojo

steigti priemonių pagalba

Kompensacijoms

įgyvendinimo priemonę „Elektroninės

asmenims buvo suteikta
6690,9 tūkst.

programas nusiųsti 6,4

įdarbinimo priemonių

įsteigtas ir atsilaisvinusias

panaudota 530,8 tūkst. Lt.

valdžios paslaugos" - "Elektroninių viešųjų

tūkst. asmenų, iš jų 6,2

sudarė viešieji darbai –

darbo vietas buvo

Vidutinis kompensacijos

paslaugų teikimo visuomenei perkėlimas į

individualaus
informavimo ir

tūkst. bedarbiai ir 0,2 tūkst.

72 proc. ir įdarbinimas

įdarbinta 2015 ieškančių

dydis vienam asmeniui

internetinę erdvę - EDbirža".

įspėti apie atleidimą iš

subsidijuojant – 19 proc.

darbo asmenų.

sudarė 821 Lt.

konsultavimo paslaugų,
iš jų: 608,3 tūkst. –

darbo darbuotojai.

informaciją bei darbo rinkos
reikmes, informuojami ir
konsultuojami individualiai

Bedarbių skaičiaus dinamika
(įregistruota per metus)

jaunuoliams iki 25 m.

Visa naujausia informacija apie situaciją darbo rinkoje - www.ldb.lt

