Lietuvos darbo birža
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Veikla 2012 m.
Situacija darbo rinkoje ir padėties vertinimas
 Auga darbo paklausa, ypač neterminuotam

 Kas antras jaunas bedarbis – nekvalifikuotas

darbui

arba neturintis darbo patirties, todėl negali

Per 2012 metus darbdaviai registravo 199,9 tūkst.

konkuruoti darbo rinkoje

Į darbo rinką sugrąžinta
beveik 250 tūkst.
asmenų

laisvų darbo vietų, tai 18,2 proc. daugiau negu 2011

2013 m. sausio 1 d. teritorinėse darbo biržose buvo

Derinant darbo pasiūlą ir paklausą, darbo

metais. Palyginti 2011 metais

darbo pasiūlymų

registruoti 25,4 tūkst. jaunų bedarbių, tai 14,2 proc.

biržos specialistai per 2012 metus padėjo

neterminuotam įdarbinimui augo 38,2 proc., o

mažiau nei 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu (29,6

susirasti darbą 202,5 tūkst. ieškančių

terminuoto darbo pasiūlymų registruota 16,4 proc.

tūkst.). Jauni asmenys sudarė 12,1 proc. visų

mažiau. Iš visų darbo vietų, kurias darbo biržos
specialistai

galėjo pasiūlyti ieškantiems darbo

asmenims, daugiausia buvo paslaugų sektoriuje (per
55 proc.), pramonėje (beveik 21 proc.).
 Mažėja registruotas nedarbas

išaugo 25 proc.

įsidarbino, pradėjo vykdyti individualią veiklą.
2012 m. įsteigta 515 naujų darbo vietų – 24

2012 m. aktyvios darbo rinkos politikos

darbo vietos įsteigtos buvusių bedarbių

darbo asmenų. Per 80 proc. asmenų

sukurtose įmonėse. Darbdaviai įsteigė 161

bedarbių.

įdarbinta

darbo

nusiųsti per 2012 m. (48,5 tūkst. asmenų

darbo vietą neįgaliesiems ir 327 naujos darbo

Per 2012 m. darbo biržose įsiregistravo 74,2 tūkst.

sutartis. Kas penktas įdarbintasis - asmuo

integracijai į darbo rinką panaudota ESF

vietos įsteigtos VUI projektų pagalba.

jaunų asmenų (22,4 proc. nuo visų bedarbių), tai

jaunesnis kaip 25 m. amžiaus. Vyresnių

parama). Tam tikslui panaudota 156,1 mln. Lt

Patenkinti 10,9 tūkst. asmenų prašymai verslo

15,8 proc. daugiau nei praėjusiais metais.

nei 50 metų bedarbių įdarbinta 18,3 proc.

lėšų, iš jų 124,6 mln. Lt ESF lėšų ir 31,5 mln. Lt

liudijimo įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

 Teritoriniai nedarbo skirtumai nemažėja

Moterų įdarbinama mažiau negu vyrų

UF lėšų.

Bedarbių

teritorinio

Remiamojo įdarbinimo priemonėse dalyvavo

priemonės

galimybėmis

54,2

bedarbių.

pagal

neterminuotas

Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų 2013 metų
sausio 1 d., buvo registruota bedarbiais Ignalinos

įdarbintas - ilgalaikis bedarbis

amžiaus šalies gyventojų. Bedarbių procentas nuo

(20,2 proc.), Alytaus (19,1 proc.) ir Zarasų (18,4

proc.). Savarankišką veiklą, įsigiję verslo

darbingo amžiaus gyventojų per metus sumažėjo 0,6

proc.) rajonų savivaldybėse. Mažiausia -Neringoje

liudijimus, pradėjo 47,3 tūkst. asmenų.

proc. punkto.

(6,5 proc.) ir Birštone (7,9 proc.). Skirtumas tarp

 Vyrų nedarbas išlieka aukštesnis negu moterų

aukščiausio ir žemiausio nedarbo teritorijų 2012 m.

2013 m. sausio 1 d. šalyje buvo registruota 99,8 tūkst.

gruodžio pabaigoje sudarė 13,7 proc. punkto (prieš

neturinčių darbo moterų ir jos sudarė 10,7 proc.

metus buvo 13,3 proc. punkto).

šalies darbingo amžiaus moterų. Neturinčių darbo

 Darbo pasiūla – trečdaliu didesnė

Naujos užimtumo
galimybės suteiktos
65,6 proc. įregistruotų
jaunų bedarbių

Per 2012 m.įregistruota 330,8 tūkst. bedarbių.

2012 m. 36,9 tūkst. jaunuolių įdarbinti,

(20,2

priemonėse dalyvavo 74,4 tūkst.

neįgalieji įsteigė sau darbo vietas, 3 naujos

darbo asmenų, iš jų 64,7 tūkst. asmenų

tūkst. bedarbių, kurie sudarė 11,4 proc. visų darbingo

vyrų buvo registruota 110,3 tūkst. ir jie sudarė 12,0

 Parama užimtumui palyginti su 2011 m.

ieškančių

(45,1 proc. įdarbintųjų). Kas penktas

2013 m. sausio 1 d. šalyje buvo registruota 210,2

Užimtumo rėmimas – pagalba darbo rinkoje
papildomai remiamiems bedarbiams

tūkst.

darbo

ieškančių

asmenų.

judumo

rėmimo

pasinaudojo

360

įdarbinimo

2012 metų pabaigoje veikė 136 socialinės

priemonių dalyvių sudarė viešųjų darbų – 66

įmonės, kuriose dirbo 4,2 tūkst. tikslinėms

proc. ir įdarbinimo subsidijuojant – 24 proc.

grupėms

dalyviai.

asmenų įdarbinimą įmonėms buvo teikiama

Profesinio mokymo programas baigė, įgijo

valstybės pagalba.

kvalifikacijas

bei

Profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo

padidino galimybes konkuruoti darbo rinkoje

920 neįgaliųjų asmenų, iš jų 627 asmenys

3,6

nusiųsti per 2012 m.

Didžiausią

dalį

ir

remiamojo

(ar)

kompetencijas

priklausantys

asmenys.

Už

šių

Darbo pasiūla palyginti su 2011 m. padidėjo 29 proc.

11,8 tūkst. nusiųsti į aktyvios darbo

 Sumažėjo jaunimo nedarbas

 Du iš trijų bedarbių - darbo rinkoje papildomai

rinkos politikos priemones, iš jų 0,8 tūkst.

Asmenys iki 25 m. amžiaus sudarė 6,7 proc. šalies 15

remiami

– į profesinį mokymą, 2,6 tūkst. – į darbo

- 24 metų amžiaus gyventojų ir tai yra 1,1 proc.

Per 68,8 proc. bedarbių registruotų darbo biržoje -

įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, 3,4

punkto mažiau negu prieš metus (7,8 proc.).

darbo rinkoje papildomai remiami asmenys, kas

tūkst. dirbo viešuosius darbus, 3,8 tūkst.

penktas - vyresnis nei 50 metų amžiaus (20,0 proc.)

įdarbinti subsidijuojant. Jaunuoliai iki 25

beveik kas ketvirtas - niekur nedirbęs (24,7 proc.).

m. amžiaus sudarė 60,7 proc. darbo

Kas trečias bedarbis - gyvena kaimo vietovėse (33,8

įgūdžių

įgijimo

proc.). Apie 41 proc. į darbo biržas besikreipiančių

dalyvių,

14,3

dalyvavusių

rinkoje“, „Neįgaliųjų socialinių įmonių rėmimas“, „Integravimo į darbo rinką skatinimas“,

bedarbių

kas

profesiniame mokyme, 10,5 proc. dirbusių

„Laikinas užimtumas“, „Neįgaliųjų integracija“, „Jaunimo užimtumo didinimas“ ir pagal

ketvirtas - nedirbęs daugiau kaip 2 metus (23,6

viešuosius darbus ir 32,6 proc. visų įdarbintų

priemonę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ – „Parama

proc.). Beveik kas ketvirtas - penktas arba 74,2 tūkst.

subsidijuojant.

neįgaliesiems“.

įregistruotų bedarbių – jauni iki 25 metų amžiaus.

verslo liudijimus pradėjo 3,5 tūkst. jaunų

proc. šalies darbingo amžiaus vyrų.

neturi

profesinio

pasirengimo,

Darbo rinkos paslaugos suteiktos visiems darbo ieškantiems asmenims

rėmimo

priemonės

proc.

Individualią

veiklą,

įsigiję

bedarbių.

2012 metais buvo suteikta 1169 tūkst. individualaus informavimo ir konsultavimo paslaugų, iš jų: 185,9 tūkst. – jaunuoliams iki 25 m.
Padėta išsiaiškinti galimybes konkuruoti darbo rinkoje ir priimti motyvuotą sprendimą dėl užimtumo tikslų, apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo, įgijimo ar
persikvalifikavimo, pasirinkti tinkamiausias aktyvios darbo rinkos politikos priemones, tapti darbo biržos e. paslaugų vartotojais.

tūkst.

asmenų, iš kurių 89 proc.

Europos Sąjungos finansuojamų projektų įgyvendinimas
Per 2012 m. Lietuvos darbo birža vykdė 9 ESF paramos lėšomis finansuojamus projektus
pagal Lietuvos 2007- 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto
„Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į
darbo rinką“ – „Laikinieji darbai“, „Parama užimtumui ir mobilumui“, „Būk aktyvus darbo

Darbo birža paslaugas teikia 77 proc. realiai veikiančių šalies įmonių
Teritorinės darbo biržos 2012 m. pabaigoje aptarnavo per 64 tūkst. darbdavių. Aktyviausiai
bendradarbiaujama su paslaugų ir pramonės sektorių darbdaviais, kurie daugiausia registruoja
laisvų darbo vietų, dalyvauja užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinime.

