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Lietuvos darbo birþos veikla
2003 metais

Direktoriaus þodis
Lietuvos darbo birþos misija  padëti ieðkantiems susirasti darbà,
padidinti jø gebëjimus konkuruojant darbo rinkoje ir aprûpinti ðalies
ûká reikiama darbo jëga. Todël siekiame teikti tokias paslaugas,
kurios motyvuotø bedarbá keistis, o nedarbas taptø naujø galimybiø
pradþia. Ágyvendinant mûsø tikslus svarbiausias vaidmuo tenka
personalui. Stengiamës iðlaikyti talentingus darbuotojus, padëdami
reguliuoti jø karjerà, diegdami inovacinius gebëjimø ugdymo
modelius teritorinëse darbo birþose.

Direktorius
Vidas Ðlekaitis

Ðalies darbo rinkoje per pastaruosius dvejus metus bedarbiø skaièius
sumaþëjo 65 tûkst., o vien tik per 2003 metus  35 tûkst. Nedarbo lygis metø
pabaigoje buvo 9,8 proc. ir tik dviejose savivaldybëse virðijo 20 proc.
Aukðèiausio nedarbo teritorijose jis maþëjo sparèiau negu vidutinis ðalyje.
Darbo rinkai ir toliau buvo bûdingi teigiami pokyèiai. Ji tapo patrauklesnë,
pasiûlomos didesnës galimybës susirasti ne laikinà, o nuolatiná darbà. Pavyko
suðvelninti teritorinius nedarbo skirtumus ir nebuvo dideliø sezoniniø bedarbiø
skaièiaus svyravimø.
Mûsø veikla buvo nukreipta á aktyvø bedarbiø rëmimà. Praëjusiais metais
naujas darbo galimybes suteikëme 130 tûkst., o á darbo rinkos politikos
programas átraukëme apie 150 tûkst. asmenø. Þmones orientavome á
profesijø ásigijimà, uþimtumo gebëjimø didinimà.
Ilgalaikiø bedarbiø skaièiaus maþinimas buvo vienas ið pagrindiniø 2003
metø veiklos tikslø. Jø sumaþëjo beveik 20 tûkst. Jei 2002 m. kas treèias
darbo birþoje registruotas bedarbis buvo ilgalaikis, tai 2003 m.  kas ketvirtas.
Taèiau iðlieka opi darbdaviø aprûpinimo kvalifikuota darbo jëga problema.
Jos sprendimà apsunkina tai, kad bedarbiø struktûroje labai didelë dalis
asmenø, turinèiø nepaklausias arba ið viso neturinèiø profesijos. Be to, beveik
du treèdaliai bedarbiø, nesugebëjusiø ásitvirtinti darbo rinkoje, kreipiasi á darbo
birþas pakartotinai.
Klientams diegiamos naujos paslaugos. Informacinës visuomenës plëtros
komitetas prie LR Vyriausybës uþ gyventojams teikiamus naudingus
sprendimus internete Lietuvos darbo birþai suteikë Naujojo knygneðio titulà.
Ðiandien susirasti darbà, gauti informacijà apie ásidarbinimo galimybes bei
atsakymus á ávairius klausimus galima ne tik atëjus á darbo birþà, bet ir apsilankius mûsø interneto svetainëje. Artimiausiu metu bus sudarytos galimybës
patiems darbdaviams skelbti laisvas darbo vietas, o ieðkantiems darbo
ásiregistruoti internetinëje duomenø bazëje.
Nuo 2004 metø geguþës 1 dienos Lietuvos darbo birþa ásijungs á Europos
Sàjungos uþimtumo tarnybø  EURES - tinklà. Mûsø 8 EURES biurø patarëjai
ir visose teritorinëse darbo birþose dirbantys jø padëjëjai suteiks informacijà,
konsultacijas apie laisvas darbo vietas, gyvenimo ir darbo sàlygas Europoje.
Optimistiðkai nuteikia 2004 metø prognozës. Nedarbas ðalyje ir toliau
maþës. Vidutinis metinis nedarbo lygis prognozuojamas apie 8 proc.
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2003 metais

Paslaugø klientams teikimui:
ü Sudarëme prielaidas naujai paslaugai  laisvam asmenø judëjimui

vykdyti, ásteigëme 8 EURES biurus, suformavome EURES patarëjø ir
patarëjø padëjëjø komandà visose teritorinëse darbo birþose.
ü Visiðkai ádiegëme naujà klientø aptarnavimo modelá,
standartizavome tarpininkavimo ir konsultavimo paslaugas.
ü Ádiegëme naujà paslaugà klientø informavimui ir konsultavimui vienodà telefono numerá  8 700 55166.
ü Parengëme naujà programà bedarbiams: karjeros planavimas naujø galimybiø pradþia, patobulinome Ásidarbinimo planø sudarymà.
ü Ádiegëme naujà paslaugà siekiantiems profesinës karjeros:
Ásidarbinimo galimybiø barometrai  kelias priimti teisingà
sprendimà.

Veiklos modernizavimui:
ü Pradëjome ágyvendinti pirmàjá Lietuvos darbo birþos strateginá ir veiklos

planà 2003  2005 metams.
ü Pasirengëme integruotis á ES uþimtumo tarnybø tinklà.
ü Patobulinome valdymà pagal tikslus, ádiegdami operatyvø veiksmø
planavimà, sukûrëme valdymo informacinæ sistemà.
ü Ágyvendinome bandomàjá regioninës darbo rinkos valdymo sistemos
kûrimo Alytuje projektà ir suformavome direktoriø tarybas visuose
regionuose (apskrityse).
ü Sudarëme prielaidas ES struktûriniø fondø projektams rengti ir
suformavome Europos socialinio fondo valdymo komitetà bei konsultantø
komandà.
ü Pradëjome ágyvendinti naujas programas labiausiai socialiai
paþeidþiamø bedarbiø grupëms - Vyresnio amþiaus bedarbiø 55+
uþimtumo rëmimas, Vilniaus miesto romø (èigonø) darbinis mokymas ir
uþimtumas.
ü Parengëme PHARE ir Leonardo da Vinèio programos paramos fondo
projektus Paslaugø darbdaviams bei asmenims, ieðkantiems darbo ir
siekiantiems profesinës karjeros, tobulinimas ir Ásidarbinimo galimybiø
didinimas: profesijos konsultanto rengimo standartas ES plëtros
kontekste.
ü Suformavome kartu su Kalëjimø departamentu besirengianèiø iðeiti ir
jau iðëjusiø á laisvæ asmenø aptarnavimo sistemà.
ü Pagerinome klientø aptarnavimo sàlygas Panevëþio, Utenos, Këdainiø.
Ðakiø, Ðilalës teritorinëse darbo birþose.
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Pagrindinis veiklos principas - valdymas pagal tikslus

VALDYMAS PAGAL TIKSLUS
ÁVERTINIMO PROCESAS
Dialogas

Dialogas

Ministerija

Ðalies uþduotys
paskirtos
teritorinëms
darbo birþoms

Teritorinës
DB direktorius

Teritorinës
DB direktorius

Dialogas
Skyriaus
vedëjas

Dialogas

Ðalies uþduotys
LDB
direktorius

LDB
direktorius

Konsultantas
tarpininkas

2003 metais ágyvendinti visi Lietuvos darbo
birþai nustatyti tikslai ir uþduotys.

UÞDUOÈIØ PROCESAS

Ðalies
uþduotys
Skyriaus
paskirtos
vedëjas
teritorinëms
darbo
birþoms
Operatyvios uþduotys
specialistams

Valdymo pagal tikslus sistemai tobulinti:
* sukurta Valdymo informacinë sistema
nustatytø veiklos tikslø ir uþduoèiø stebësenai
vykdyti;
* pradëta diegti esminë valdymo pagal tikslus
sistemos dalis - operatyvus veiksmø
planavimas.

Veiklos rezultatai

tûkst.

Socialinës apsaugos ir darbo ministerija iðkëlë veiklos
tikslus ir uþdavinius, atsiþvelgdama á prognozuojamas permainas, maþinanèias nedarbo lygá, ávertindama Lietuvos Respublikos uþimtumo didinimo
2001-2004 metø programà, Europos Sàjungos Tarybos sprendimà dël uþimtumo politikos gairiø bei
siekdama Lietuvos darbo birþos veiklos krypèiø tæstinumo.

Tikslai ir uþdaviniai:
Ö Invalidø, nekvalifikuotø ir ilgalaikiø bedarbiø

uþimtumo gebëjimø didinimas;
Ö Teritoriniø nedarbo lygio skirtumø (tarp seniûnijø,
savivaldybiø, regionø (apskrièiø) maþinimas;
Ö Veiklos modernizavimas;
Ö Pasirengimas narystei ES, ágyvendinant programà Laisvas asmenø judëjimas.
Ágyvendinant PHARE Dvyniø projektà Pasirengimas
Europos uþimtumo strategijai ir naudojantis Ðvedijos
Nacionalinës uþimtumo tarybos ekspertø rekomenduota programine áranga QlikView, Alytaus darbo birþoje buvo sukurta Valdymo informacinë sistema, skirDarbo paieðkos ir aktyviomis darbo rinkos
ta darbo birþø vadovams.
politikos priemonëmis:
Teritorinëse darbo birþose pradëtas diegti operaty- ü 1,7 proc. sumaþintas galimas vidutinis metinis
vus veiksmø planavimas, skirtas specialistø veiklos nedarbo lygis;
numatymui ir rezultatø periodiniam ávertinimui
ü89,2 proc. uþpildyta áregistruotø laisvø darbo
nustatytiems tikslams ir uþdaviniams ágyvendinti.
vietø per darbdaviø pageidaujamà laikotarpá;
ü 72 proc. bedarbiø, pasibaigus Uþimtumo fondo
remiamø darbø laikui, pasiliko dirbti nuolatiniam
darbui;
ü 66 proc. bedarbiø, ágijusiø naujà ir 54 proc.
pirmàjà profesinæ kvalifikacijà, per 90 dienø baigus
profesiná mokymà ásidarbino.
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Pavyko gerokai padidinti ilgalaikiø ir
nekvalifikuotø bedarbiø integravimà á darbo
rinkà ir spræsti jø nedarbo problemas.
Ádarbinimo tarpininkavimas ir aktyvus bedarbiø
rëmimas padëjo suðvelninti teritorinius nedarbo
skirtumus.
Sukurtas EURES tinklas Lietuvoje - EURES
koordinatoriaus tarnyba LDB ir EURES biurai
Vilniaus, Kauno, Klaipëdos, Ðiauliø, Utenos,
Panevëþio, Tauragës ir Alytaus darbo birþose.

Invalidø, nekvalifikuotø ir ilgalaikiø
bedarbiø uþimtumo gebëjimø didinimas

Uþimtumo gebëjimams didinti buvo diegiamos
ilgalaikiø bedarbiø profesiniø þiniø ir praktiniø ágûdþiø
atnaujinimo priemonës, didinamas uþimtumo
rëmimas, suteikiamos profesinës kvalifikacijos,
gerinamas paslaugø ir informacijos asmenims su
negalia prieinamumas.
Bedarbiø, kurie darbo ieðkojo daugiau kaip metus,
vidutinis metinis skaièius sumaþëjo beveik 20
tûkst., o be profesinio mokymo - beveik 17 tûkst.
Naujos darbo galimybës suteiktos 2,1 tûkst. ir
uþimtumo  3,0 tûkst. asmenø su negalia. Tai 1,5
tûkst. daugiau negu per 2002 metus.

Teritoriniø nedarbo lygio skirtumø
maþinimas

Nedarbo skirtumams maþinti buvo skatinamas
verslumas, inicijuojamos skirtingos darbo vietø
kûrimo sàlygos, informuojama apie lanksèias darbo
organizavimo formas ir jø taikymà, didinama darbo
jëgos kvalifikacija, organizuojamas vietiniø gyventojø
uþimtumo iniciatyvø projektø rengimas ir
ágyvendinimas.
Per 2002 - 2003 metus skirtumas tarp aukðèiausio ir
þemiausio vidutinio metinio nedarbo lygio apskrityse
sumaþëjo nuo 7,2 iki 5, 9 proc. punkto, o tarp
savivaldybiø - nuo 20 iki 17,7 proc. punkto. 2003 metø
pabaigoje Lietuvoje buvo tik 2 teritorijos, kuriose
nedarbas virðijo 20 proc.

Jau nuo pirmojo klientø apsilankymo darbo birþoje
pradëtas aktyvus klientø profesinës karjeros ir
uþimtumo planavimo procesas.
Pradëta diegti regioninë (apskrièiø) darbo rinkos
valdymo sistema. Suformuotas Alytaus regiono
(apskrities) darbo rinkos valdymas, ásteigtos 10
regionø (apskrièiø) direktoriø tarybos.

Pasirengimas narystei ES, ágyvendinant
programà Laisvas asmenø judëjimas
Siekdama pasirengti narystei Europos Sàjungoje,
ágyvendinant programà Laisvas asmenø
judëjimas, Lietuvos darbo birþa tobulino
informacinæ sistemà DBIRÞA I, ákûrë 8 EURES
biurus teritorinëse darbo birþose ir EURES tinklo
koordinatoriaus tarnybà Lietuvos darbo birþoje.
Nuo 2004 m. geguþës 1 d. Lietuvos darbo birþos
klientams bus teikiama nauja paslauga - iðsami
informacija apie laisvas darbo vietas Europos
Sàjungoje, konsultacijos apie gyvenimo ir darbo
sàlygas Europoje. Darbdaviai galës skelbti
EURES tinkle laisvas darbo vietas, á kurias jie
norës ádarbinti ES pilieèius, taip pat pasirinkti
darbuotojus ið esamos ES duomenø bazës.

EURES vadybininkas
EURES koordinatorius
8 EURES patarëjai

Veiklos modernizavimas

Ádiegtas naujas klientø aptarnavimo modelis,
standartizuotos tarpininkavimo ir konsultavimo
paslaugos.
Registratûroje ádiegta nauja funkcija klientø darbo
motyvacijai identifikuoti.
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Pokyèiai darbo rinkoje  teigiamos tendencijos
Per dvejus metus áregistruotø bedarbiø skaièius
sumaþëjo 65 tûkst.
Ið áregistruotø bedarbiø:
72 proc. nesugebëjusiø ásitvirtinti darbo rinkoje;
14,5 proc.  be darbo patirties;
38 proc.  be profesinio mokymo;
37 proc.  profesinë kvalifikacija netenkina
darbo rinkos poreikiø.
Darbo rinka tampa patrauklesnë. Ið naujø darbo
pasiûlymø 75 proc. tenka nuolatiniam darbui,
per trejus metus jø skaièius iðaugo 23 tûkst.

Praëjæ metai ðalies darbo rinkoje pasiþymëjo toliau
vykstanèiais teigiamais pokyèiais, kuriems átakos
turëjo vykdoma investicijø, ûkio plëtros politika ir
ágyvendinamos Lietuvos Respublikos Uþimtumo
didinimo 2001-2004 metø programos priemonës.

Darbo jëgos paklausa

Darbo jëgos pasiûla

2003 metais áregistruota darbo jëgos paklausa
daugiau kaip pusantro karto virðija 1999 metø lygá.

Maþëja darbo jëgos pasiûla.
Áregistruotø 2003 metø pabaigoje bedarbiø skaièius
- 158,8 tûkst. 32,3 tûkst. maþesnis negu metø pradþioje. Jaunø (iki 25 metø amþiaus) bedarbiø skaièius
sumaþëjo beveik penktadaliu - iki 17,2 tûkst.
Jau ketvirti metai maþëja besikreipianèiøjø á darbo
birþas. Áregistruotø per metus bedarbiø skaièius 242,1
tûkst. - beveik toks pat kaip ir 1999 metais.

Iðaugo darbo jëgos paklausa nuolatiniam darbui.
Jau treti metai áregistruota darbo jëgos paklausa
svyruoja tarp 132-137 tûkst. Tuo tarpu nuolatiniam
darbui iðaugo nuo 68 tûkst. iki 99 tûkst.

Daugëja darbo pasiûlymø statybos sektoriuje.
Per 2003 metus daugiausiai 1,6 tûkst. arba 10 proc.
iðaugo naujø pasiûlymø darbui statybos organizacijose, o neterminuotam darbui, taip pat statyboje
 25 proc.
Daugiausiai darbo pasiûlymø tenka paslaugø  50,2
proc. ir pramonës  30 proc. sektoriaus darbdaviams.
Iðlieka didelë nepasirengusiø darbo rinkai bedarbiø Nuolatiniam ir terminuotam darbui didþiausia dalis
dalis  75 -77 proc., o jø skaièius per - 180 tûkst. Be áregistruota paslaugø sektoriuje  atitinkamai 52,2 ir
profesinio mokymo - atitinkamai 37-38 proc., o jø 44,5 proc.
skaièius - per 90 tûkst.
Tai bedarbiø grupës, kurioms integruoti á darbo rinkà Didþiausia darbo jëgos paklausos dalis  aptarnavimo darbuotojams ir kvalifikuotiems darbireikalingas ypatingas dëmesys.
Daugëjo sunkiausiai integruojamø á darbo rinkà ninkams.
Didþiausia darbo jëgos paklausos dalis, kaip ir
bedarbiø.
Pakartotinai áregistruotø per vienerius metus ir ilgesná ankstesniais metais  61 proc. tenka aptarnavimo
laikotarpá bedarbiø skaièius iðaugo 7,6 tûkst. iki 175 darbuotojams ir kvalifikuotiems darbininkams.
tûkst., nedirbusiø skaièius  2,1 tûkst. iki 34,9 tûkst. Per 2003 metus augo paklausa tik specialistams,
technikams ir tarnautojams. Daugiausiai  4,5 proc.
 ji sumaþëjo nekvalifikuotiems darbininkams.
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Antrus metus maþëja registruotas nedarbo
lygis.
Antràjá 2003 metø pusmetá nedarbo lygis ðalyje
nesiekë 10 proc. ir metø pabaigoje jis sudarë
9,8 proc.
Per 2001  2003 metus Lietuvoje nedarbas
maþëjo sparèiau negu kaimyninëse ðalyse, ES
kandidatëse.

Nedarbo lygis

Antrus metus maþëja registruotas nedarbo lygis.
Vidutinis metinis 2003 metais nedarbo lygis ðalyje
buvo 10,3 proc. Tai vienu procentiniu punktu maþiau
negu 2002 metø rodiklis.
Jaunimo ir moterø nedarbo lygis aukðtesnis negu
bendras ðalyje.
Vidutinis metinis jaunimo (iki 25 metø amþiaus)
nedarbo lygis 13,4 proc. ir moterø 10,9 proc. 
aukðtesni nei bendras ðalyje. Jaunimo ðis rodiklis per
metus sumaþëjo 1,5, o moterø  0,4 proc. punkto.
Vyrø vidutinis metinis nedarbo lygis  9,7 proc. ir jis
maþëjo sparèiausiai  1,7 proc. punkto.
Nedarbas ES ir kaimyninëse ðalyse ES kandidatëse
Nedarbas sumaþëjo visose darbo birþø aptarnau- Eurostato duomenimis, nuo 2001 metø pabaigos ES
jamose teritorijose.
nedarbo lygis iðaugo 0,2 proc. punkto ir buvo 8,0
Per metus registruotas nedarbas sumaþëjo visose proc., o Lietuvoje sumaþëjo 3 proc. punktais iki 12,2
ðalies savivaldybëse, septyniose ið jø - daugiau kaip proc. bei daugiausiai tarp kaimyniniø ðaliø, ES kan5 proc. punktais.
didaèiø. Aukðèiausias nedarbo lygis 2003 metø
Maþiausias  iki 6 proc.  vidutinis metinis nedarbo pabaigoje (gruodþio 1 d.) buvo Lenkijoje  19,1 proc.,
lygis 2003 metais buvo registruotas Trakø, Kretingos o maþiausias  Estijoje  9,7 proc. Eurostato vertirajonø, Elektrënø, Vilniaus miesto savivaldybëse.
nimu, metø pabaigoje Europos Sàjungoje buvo 14,2
2004 m. sausio 1 d. didþiausiuose ðalies miestuose mln. bedarbiø.
registruotas nedarbo lygis buvo: Vilniuje  5, Kaune
 6,9, Klaipëdoje  8.3, Ðiauliuose  8,1 ir Panevëþyje
9,7%
 10,5 proc.
10,4%

12,2%

19,1%
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Ádarbinimo tarpininkavimas ir konsultavimas
Auga suteiktø paslaugø klientams apimtys apie
profesijø pasirinkimà ir ásidarbinimo galimybes.
Informavimo, patarimø paslaugos tampa
prieinamos visà parà.
Atviro informavimo specializuotø centrø
paslaugomis pasinaudojo per milijonà darbo
birþos klientø.
Atskirtos ir standartizuotos tarpininkavimo ir
konsultavimo paslaugos.
Tarpininkaujant darbo birþoms iðaugo
neterminuotas ádarbinimas.

Profesinis informavimas

Profesinio informavimo ir orientavimo paslaugos
orientuotos á informacijos prieinamumo klientams
didinimà ir formø ávairovæ.
Profesinio informavimo ir informavimo apie
ásidarbinimo galimybes paslaugas teikia:
ü 4 Jaunimo darbo centrai;
ü 6 Darbo centrai;
ü 49 Informacijos ir konsultacijø centrai;
ü 116 savarankiðkos informacijos paieðkos (SIP) ir
profesinio informavimo (PIC) terminalai;
ü Vilniaus darbo birþos PIC.
Paslaugoms teikti parengta 370 profesijø apraðø,
101 filmas apie profesijas, savæs paþinimo ir profesiniø polinkiø ávertinimo testai. Ieðkantiems darbo
skirti 6 teminiai informaciniai uþsiëmimai.
Visuomenës informavimui apie darbo rinkà, ásidarbinimo galimybes, teikiamas paslaugas, organizuota per 750 darbo rinkos dienø renginiø.

Tarpininkavimas ir konsultavimas

Darbo organizavimui tobulinti nustatytos tarpininkavimo ir konsultavimo paslaugø kryptys. Tarpininkavimas vykdomas darbui pagal ekonomines
veiklas ir profesijas, o konsultavimas  profesijø
pasirinkimui, ásigijimui ir uþimtumo apsisprendimui.
Vidutiniðkai kiekvienà dienà klientams suteikiama
13,7 tûkst. tarpininkavimo ir konsultavimo paslaugø.

Sàveika su darbdaviais
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2003 metais nustatyti sàveikos su darbdaviais aprûpinti kvalifikuota darbo jëga veiklos prioritetai: savalaikis laisvø darbo vietø uþpildymas ir darbuotojø atsakomybës uþ tai didinimas; aptarnaujamø darbdaviø
skaièiaus didinimas, uþmezgant kontaktus su tais
darbdaviais, kurie pleèia gamybà, paslaugas, turi
kvalifikuotos darbo jëgos poreikiø tenkinimo problemø.
Bendradarbiavimo pagrindu iðplëstas
aptarnaujamø darbdaviø skaièius.

Metø pradþioje buvo palaikomi nuolatiniai ryðiai su
35 tûkst. darbdaviø, tai 3,1 tûkst. daugiau negu prieð
metus. Pasiraðyta 12,2 tûkst. bendradarbiavimo su
darbdaviais susitarimø.
Vienodo telefono numerio paslauga bedarbiams
ir darbdaviams
Atvirai darbo paieðkai ir bedarbiø informavimui ádiegta
vienodo telefono numerio - 870055166, o darbdaviams toliau registruoti laisvas darbo vietas 
870055155 paslauga.
Ádarbinimo tarpininkavimas
Praëjusiais metais naujø darbo galimybiø pradþià
turëjo 130 tûkst. bedarbiø, kurie buvo ádarbinti.
Ypaè iðaugo neterminuotas ádarbinimas.
Neterminuotai ádarbinta 6 tûkst. bedarbiø daugiau
negu 2002 metais.
Neterminuotas darbas buvo pasiûlytas dviem ið
penkiø ásiregistravusiø bedarbiø.
Ádarbinimas uþsienyje
Ádarbinimo uþsienyje iðplëtimui, uþmegzti ryðiai su
Jungtinës Didþiosios Britanijos ir Ðiaurës Airijos
Karalystës, Ðveicarijos darbdaviais, Kipro Darbo
departamentu. Pradëta vykdyti Au Pair programa
Jungtinëje Didþiosios Britanijos ir Ðiaurës Airijos Karalystëje.
Lietuvos darbo birþai tarpininkaujant, uþsienyje ádarbinti 585 ðalies pilieèiai. Ámonës, turinèios licencijas
uþsiimti ádarbinimo uþsienyje tarpininkavimo veikla,
ádarbino 1,4 tûkst. asmenø ir 2,1 tûkst.  darbui uþsienio laivuose.
Laikinas uþsienieèiø ádarbinimas
Tenkinant darbdaviø poreikius kvalifikuotai darbo
jëgai, Lietuvoje ádarbinti 609 uþsienieèiai. Daugiausiai
leidimø dirbti iðduota inþinieriams  laivø statytojams,
laivø korpusø suvirintojams, surinkëjams ið Ukrainos,
Rusijos, Baltarusijos (25,3 proc.), virëjams ir kepëjams ið Kinijos, Armënijos, Latvijos (17,4 proc.), naftos
perdirbimo ir aviacijos inþinieriams ið JAV, Baltarusijos, Rusijos (12,6 proc.).

Aktyvus ieðkanèiøjø darbo rëmimas

Lietuvos darbo birþos veikla
2003 metais

Profesiniams ir uþimtumo gebëjimams didinti
ypaè iðsiplëtë bedarbiø dalyvavimas darbo
rinkos aktyvios politikos programose.
2003 metais mokymo programose dalyvavo
daugiau asmenø negu per 2000 ir 2001 metus.
Bedarbiø darbo motyvacijos, darbo paieðkos
ágûdþiø lavinimui iðplëtota darbo klubø veikla.
Asmenims, kuriems sunkiausia integruotis á
darbo rinkà, buvo pleèiamas uþimtumo
rëmimas.
Pirmà kartà vieðuosiuose darbuose dirbo per
50 tûkst. asmenø.

Darbo rinkos aktyvios politikos programø Vieðieji darbai
Vieðieji darbai tapo profesiniø þiniø ir praktiniø ágûdþiø
ágyvendinimas

Per 2003 metus á programas átraukta 147 tûkst. atnaujinimo bei átvirtinimo priemone.
ieðkanèiøjø darbo, tai beveik dvigubai daugiau negu Darbai skirti sunkiausiai integruojamø á darbo rinkà
asmenø ádarbinimui: kas treèias - ilgalaikis ir darbo
2000 metais.
rinkoje papildomai remiamas bedarbis; beveik pusë
Profesinis rengimas
- kaimo bedarbiai.
Uþimtumo gebëjimams ugdyti á profesiná rengimà,
Vyravo ekologiniai, gamtosauginiai, socialinës pasapimantá bedarbiø profesiná ir asmenø, áspëtø apie
kirties objektø remontui vieðøjø darbø projektai bei
atleidimà ið darbo, prevenciná mokymà, ilgalaikiø bedarbai globos ir rûpybos sferoje.
darbiø ágûdþiø atnaujinimo bei verslo pagrindø mokyDarbo vietø subsidijavimas
mà, átraukta 34,5 tûkst. asmenø.
Iðaugo ádarbinimas á subsidijuojamas darbo vietas,
Profesijai ágyti ar pakelti kvalifikacijà nukreipta 18,2
daugiausiai I-III grupës invalidø.
tûkst. bedarbiø ir 3,2 tûkst. darbuotojø.
Steigiant subsidijuojamas darbo vietas prioritetas
Ypaè iðplësta pirmojo ðanso profesinio mokymo
teiktas invalidø su sunkiausia negalia, moterø,
programa, suteikusi pirmàjà kvalifikacijà nekvalifikuoauginanèiø vaikus iki 8 m. amþiaus, ilgalaikiø
tiems bedarbiams ir padidinusi jø gebëjimus prisitaibedarbiø bei jaunimo ádarbinimui.
kyti prie jos pokyèiø.
Uþimtumo fondo remiami darbai
Profesijà ágijo 2,5 karto daugiau nekvalifikuotø bePrioritetas dalyvauti Uþimtumo fondo remiamuose
darbiø negu 2000 metais. Vykstant ûkio plëtrai padidarbuose buvo skiriamas baigusiems darbo rinkos
dëjo statybos, transporto, verslo vadybos, elektroniprofesiná mokymà ir absolventams ágyti darbiniø
kos profesinio mokymo programø paklausa. Darbo
ágûdþiø. Pirmà kartà tokie asmenys ðioje programoje
birþoms tarpininkaujant 2003 m. parengta 5,9 tûkst.
sudarë pusæ visø programos dalyviø.
ðiø srièiø kvalifikuotø darbuotojø.
Remiami darbai tapo profesiniø ir praktiniø ágûdþiø
Darbo klubas
ágijimo priemone, baigusiems profesiná mokymà.
Programoje dalyvavo 53,8 tûkst. ieðkanèiøjø darbo Nuo 2000 m. iðlieka aukðtas efektyvumas - per 65arba kas penktas ásiregistravæs darbo birþose asmuo. 70 proc. ádarbintø asmenø pasilieka nuolatiniam
Ið dalyvavusiø programoje kas antras - ilgalaikis ir darbui.
darbo rinkoje papildomai remiamas bedarbis, kas Savo verslo organizavimas
ketvirtas  jaunimas iki 25 metø, siekiantis apsispræsti Viena ið prioritetiniø Lietuvos darbo birþos veiklos
dël profesijos ágijimo.
krypèiø  privaèios iniciatyvos steigti darbo vietas
skatinimas.
Uþimtumo rëmimas
Uþimtumo rëmimo efektyvumui didinti buvo stip- Teritorinës darbo birþos inicijavo 14 tûkst. bedarbiø
rinama sàveika tarp uþimtumo rëmimo, darbo klubø verslo pradþià.
Veikla pagal lengvatinius verslo liudijimus  tai
bei profesinio rengimo programø.
galimybë bedarbiams susikurti sau darbo vietà.
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Lietuvos darbo birþos veikla
2003 metais

Tiksliniø darbo rinkos politikos programø ágyvendinimas
Vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektø
ágyvendinimas sudarë sàlygas uþimtumui didinti
aukðèiausio nedarbo teritorijose.
Ásidarbinimo planai tapo pagrindine bedarbiø
profesinës karjeros ir uþimtumo planavimo
priemone.
Europos strategija visiðkam uþimtumui 2010
metais numato 70 proc. bendrà ir 50 proc.
vyresnio amþiaus 55+ gyventojø uþimtumo lygá.
Darbo birþos padëjo 5,1 tûkst. darbuotojø
iðsaugoti darbo vietas jø neatleidþiant.
Aukðèiausio nedarbo teritorijose nedarbas
maþëjo sparèiau negu ðalyje.

Ilgalaikiø bedarbiø profesiniø þiniø ir praktiniø
ágûdþiø atnaujinimas
8,5 tûkst. bedarbiø atnaujino profesinius gebëjimus ir
darbinius ágûdþius, 8,7 tûkst.  dalyvavo psichologijos uþsiëmimuose, skatinanèiuose jø motyvacijà keistis.
Vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektø
ágyvendinimas
2003 metais dvigubai iðaugo teritorijø, kuriose ágyvendinti projektai, skaièius. Realizuotas didþiausias
skaièius projektø  86, sukurta 791 nauja darbo vieta.
Kaime ágyvendinta 70 proc. visø projektø ir sukurta
kas antra darbo vieta bedarbiams. Èia be paramos
bûtø neámanoma darbo vietø steigimo plëtra.
Vyresnio amþiaus bedarbiø 55+ uþimtumo
rëmimas
Vyresnio amþiaus bedarbiai tampa viena ið sunkiausiai integruojamø á darbo rinkà bedarbiø dalis. Programa siekiama didinti vyresnio negu 55 metai amþiaus
bedarbiø uþimtumà ir didinti galimybes kuo ilgiau iðsilaikyti darbo rinkoje.
Asmenø, gráþusiø ið laisvës atëmimo vietø,
profesinis rengimas ir ádarbinimas
Kas penktam áregistruotam asmeniui - 1,7 tûkst. tarpininkauta ádarbinant, kas treèiam - dalyvauti aktyviose
darbo rinkos politikos programose - 2,8 tûkst. Ágyti ar
pakelti profesinæ kvalifikacijà á profesiná mokymà buvo
nukreiptas 441 asmuo.
Karjeros planavimas
Profesinës karjeros ir uþimtumo priemones numatë
per 70 proc. darbo birþose áregistruotø bedarbiø.

ateitá projektà sudarytos sàlygos 695 bedarbiams
nemokamai ágyti bûtiniausias þinias apie internetà.

Darbo vietø iðsaugojimas

2003 metais darbdaviai praneðë apie 87 grupës darbuotojø atleidimus. Darbo rinkà papildë 4,6 tûkst. atleistøjø. Jø skaièius sumaþëjo 10 proc.
Siekiant padëti atleidþiamiems darbuotojams susirasti darbà, darbo birþos 18 ðalies ámoniø organizavo
laikinus mini darbo birþø punktus ir suteikë konsultacijas 2,5 tûkst. asmenø.

Darbo paieðkos aktyvinimas, ágyvendinant
naujas darbo paieðkos formas

Paþangiausiø informaciniø technologijø pagalba veikia darbo pasiûlos ir paieðkos sistema Darbo birþa
internete. Suformuotos Talentø banko, Siûlo darbà ir Ieðko darbo. duomenø bazës.
Galimybë tiesiogiai ávesti CV internete padidina dvigubai galimybæ susirasti darbà ir palankesná darbdaviø vertinimà.
Aukðèiausio nedarbo teritorijø gyventojø
uþimtumo problemø sprendimas
Kad maþëtø nedarbas, prioritetinis dëmesys skirtas
aukðèiausio nedarbo teritorijoms. Ágyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimus socialinëms
ir ekonominëms problemoms spræsti pavyko sumaþinti nedarbo lygá Maþeikiuose, Lazdijuose, Akmenëje,
Pasvalyje ir Druskininkuose.
Vidutinis metinis nedarbo lygis Pasvalyje sumaþëjo
7, Druskininkuose - 5, Akmenëje  4, Maþeikiuose2,7 ir Lazdijuose- 1,9 proc. punktais, kai tuo tarpu
ðalyje sumaþëjo 1 proc. punktu, o bedarbiø skaièius
2003 metais pradëta diegti nauja Ásidarbinimo ðiose teritorijose  2,7 tûkst.
Aukðèiausio nedarbo teritorijose parengtos tikslinës
planø sudarymo sistema.
Planø sudarymui naudojamos kompiuterinës progra- gyventojø uþimtumo programos.
Treèdaliu padidëjo aktyvus bedarbiø rëmimas ir darbo
mos.
vietø steigimas. Ypaè iðsiplëtë darbo vietø steigimas
Þiniø apie internetà suteikimui  bendras su
darbo birþø rëmimu. Kas antras VUI projektas realialjansu Langas á ateitá projektas
zuotas ðiose teritorijose.
Pagal Lietuvos darbo birþos ir aljanso Langas á
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Darbo rinkos politikos priemoniø finansavimas

Lietuvos darbo birþos veikla
2003 metais

Pasyvus bedarbiø rëmimas
2003 metais darbo rinkos aktyvios politikos programoms panaudota 92,1 mln. Lt, tai 53 mln. Lt dau- Du kartus sumaþëjo iðlaidos bedarbio paðalpoms giau negu 2000 m.
nuo 80,4 mln. Lt 2000 m. iki 40,5 mln. Lt 2003 m.
Iðlaidø sumaþëjimui átakos turëjo:
Skirtos lëðos leido á aktyvias darbo rinkos politikos -darbo rinkos aktyvios politikos programø iðplëtimas;
programas nukreipti 61 tûkstanèiu asmenø daugiau -vidutinio metinio nedarbo lygio maþëjimas;
negu 2000 metais.
-vidutinës bedarbio paðalpos dydþio maþëjimas.
Didþiausia dalis lëðø, skirtø aktyvioms programoms
finansuoti, panaudota profesinio mokymo programai
nekvalifikuotø asmenø uþimtumo gebëjimø didinimui
bei kvalifikacijos ágijimui.
Á programà nukreipta 26,8 tûkst. asmenø, tai 15
tûkst. daugiau negu 2000 metais. Programos
finansavimui panaudota 16,4 mln. Lt daugiau (2003
m.  33,5 mln. Lt, 2000 m. 17,1 mln. Lt).
Ið Uþimtumo rëmimo programø daugiausiai lëðø
panaudota vieðøjø darbø organizavimui - 24,9 mln.
Lt. Palyginti su 2000 m. lëðø panaudota 11,4 mln.
Lt daugiau.
Vieðuose darbuose dalyvavo per 50,6 tûkst. asmenø.

Iðaugo iðlaidos prieðpensinëms paðalpoms - nuo
14,2 mln. Lt 2002 m. iki 24 mln. Lt 2003 m.
Iðlaidø padidëjimà lëmë iðaugæs vidutinis mënesinis
bedarbiø, gaunanèiø prieðpensines paðalpas skaièius nuo 8,7 tûkst. bedarbiø iki 13,1 tûkst.
Ði programa pradëta vykdyti 2002 metais.

Lëðø naudojimo efektyvumas
Vienas litas iðleistas darbo rinkos aktyvios politikos
programoms finansuoti á valstybës biudþetus gràþino
2,6 lito.
Ádarbinti asmenys mokesèiais á valstybës biudþetus
gràþino 2,6 karto lëðø daugiau negu panaudota darbo rinkos aktyvios politikos programoms ágyvendinti.

Vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektams finansuoti
panaudota 7,1 mln. Lt, ið jø valstybës biudþeto 
4,2 mln. Lt, uþimtumo fondo - 2,9 mln. Lt.
Ágyvendinti 86 projektai, ásteigta 791 nauja darbo
vieta.
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Lietuvos darbo birþos veikla
2003 metais

Tarptautinis bendradarbiavimas ir projektinë veikla

Lietuvos darbo birþos patirtis diegiama ne tik
kaimyninëse ðalyse, bet ir Armënijoje, Gruzijoje.
ES finansuojami projektai  galimybë teikti
naujas paslaugas.
Veiklà pradëjo ES struktûriniø fondø projektø
valdymo komitetas bei konsultantø komanda.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Siekiant pasirengti narystei ES, plëtojami ryðiai su
Ðvedijos, Suomijos, Danijos, Latvijos, Estijos, VFR,
Lenkijos uþimtumo tarnybomis, pradëta bendradarbiauti su Vengrijos valstybine uþimtumo tarnyba.
Keièiamasi patirtimi su Ukrainos, Kaliningrado srities,
Baltarusijos, Gruzijos, Armënijos uþimtumo tarnybomis.
Vystomi ryðiai su Pasauline ádarbinimo tarnybø
asociacija (WAPES), Tarptautine uþimtumo tarnybø
darbuotojø asociacija (IAWP).
Su Ðvedijos Nacionaline darbo rinkos taryba ágyvendinami projektai: Lietuvos darbo birþos stiprinimas ir
Aktyvi darbo rinkos politika Ignalinos atominës elektrinës regione.
Lietuvos darbo birþos ir Ðvedijos Nacionalinës darbo
rinkos tarybos ekspertai teikia metodinæ paramà, vystant Armënijos ir Gruzijos darbo rinkos institucijas.
Dalyvaujama PHARE Dvyniø projekte Uþimtumas ir
socialinë politika. Laisvas darbuotojø judëjimas.
Teritorinës darbo birþos bendradarbiavo su Ðvedijos,
Suomijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Kaliningrado srities
uþimtumo tarnybomis.
Ágyta patirties rengiant individualius ásidarbinimo planus, teikiant informacijà masiniø darbuotojø atleidimø
atvejais, neágaliøjø integravimo á darbo rinkà, jaunimo
uþimtumo ir verslumo plëtros srityse, ES socialinio
fondo lëðø ásisavinime, plëtojant klientø aptarnavimo
galimybes internete, panaudojant informacines
technologijas (Ðvedijos patirtis), vykdant absolventø
aktyvinimà Pirmasis darbas Lenkijoje, socialinio darbo
centrø Nyderlandø Karalystëje veiklos klausimais.
Bendradarbiavimas su uþsienio ðalimis padëjo tobulinti
profesijos konsultanto (Danijos, VFR patirtis), EURES
patarëjo darbà (Ðvedijos, VFR, Airijos, Olandijos
patirtis), uþmegzti ryðius su ES valstybiø nariø EURES
vadybininkais ir patarëjais.
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Latvijos, Estijos, Lenkijos, Kaliningrado srities uþimtumo
tarnybos naudoja Lietuvos darbo birþos patirtá,
plëtodamos atviro informavimo ir tiesioginiø paslaugø
teikimo zonas, kurdamos ir vystydamos paslaugas
naudojant informacines technologijas. Armënijos uþimtumo tarnybos taiko Lietuvos darbo birþos vieðøjø darbø, darbo klubø veiklos organizavimo, statistiniø duomenø kaupimo ir apdorojimo patirtá.

Europos Sàjungos finansuojama projektinë
veikla

Siekiant ásisavinti ES programø lëðas, Lietuvos darbo
birþa rengia ir ágyvendina projektus.
2003 metais Lietuvos darbo birþa parengë PHARE
Projektø rengimo priemonës projektà Paslaugø darbdaviams bei asmenims, ieðkantiems darbo ir siekiantiems profesinës karjeros, gerinimas. Numatoma
pastatyti naujas darbo birþas Kaiðiadoryse, Kelmëje,
Lazdijuose, Palangoje, Plungëje, Utenoje, Varënoje,
Vilkaviðkyje ir Visagine, taip pat rekonstruoti Maþeikiø
jaunimo centro bei Ðvenèioniø ir Telðiø darbo birþø
patalpas.
Teritorinës darbo birþos dalyvavo PHARE 2000, PHARE
2001 Ekonominës ir socialinës sanglaudos, ES Leonardo da Vinèio programos koordinavimo paramos fondo
projektuose.
Numatomi rezultatai  naujos paslaugos, atitinkanèios
ES ðaliø kokybës standartus, ðiuolaikiðka jaunimo
verslumo skatinimo sistema, padidinti bedarbiø
gebëjimai.
Lietuvos darbo birþa aktyviai dalyvauja realizuojant
Leonardo da Vinèi programos projektà Ásidarbinimo
galimybiø didinimas: profesijos konsultanto rengimo
standartas ES plëtros kontekste. Projekto metu bus
sukurtas profesijos konsultanto rengimo standartas,
modulinës profesijos konsultanto rengimo
programos bei profesijos konsultantø tinklo
duomenø bazë. Projekte dalyvauja partneriai ið
Vokietijos ir Danijos.

Informaciniø technologijø plëtra

Lietuvos darbo birþos veikla
2003 metais

Interneto puslapyje teikiamos paslaugos sudaro
geresnes ásidarbinimo galimybes ieðkantiems
darbo, tampa kompleksiðkos ir labiau
prieinamos.
Internetinëje darbo birþoje nuo 2001 metø buvo
paskelbta daugiau kaip 160 tûkst. ieðkanèiø
darbo asmenø skelbimø ir daugiau kaip
200 tûkst. laisvø darbo vietø.
Vidutinis 2003 metais tinklapio lankomumas 
3,6 tûkst. klientø per dienà.

Informacinës sistemos DBIRÞA-I pakeitimai
Informacinës sistemos modifikavimo pagrindinë
kryptis  jungtinës duomenø bazës sukûrimas bei
elektroniniø paslaugø, teikiamø gyventojams,
iðplëtimas.
2003 m. pradëta keisti informacinës sistemos blokø
struktûra, klasifikatoriai, siekiant pereiti prie vieningos
centralizuotos ieðkanèiøjø darbo ir laisvø darbo vietø
duomenø bazës.
Pradëti sistemos modifikavimo darbai, susijæ su
Lietuvos darbo birþos stojimu á ES ðaliø uþimtumo tarnybø (EURES) informaciná tinklà. Sistemoje numatoma
pakeisti naudojamus profesijø, studijø ir mokymo programø, iðsilavinimo, ðaliø klasifikatorius ir duomenø baziø
struktûrà.
Sistemoje buvo realizuotos naujos funkcijos, leidþianèios automatiniu bûdu kontroliuoti numatytø tikslø bei
priemoniø vykdymà, skaièiuoti jø efektyvumà. Buvo modifikuota paðalpø skyrimo procedûra, atitinkanti naujai
priimto Darbo kodekso atleidimo straipsnius. Statistinë programa papildyta funkcija, leidþianèia formuoti statistines ataskaitas pagal savivaldybes, tuo paèiu tiksliau
ávertinti teritorinius darbo rinkos ypatumus.
Interneto svetainës vystymas
Sukurtas ðiuolaikiðkas Lietuvos darbo birþos interneto
svetainës dizainas, atitinkantis Vyriausybës patvirtintus
reikalavimus valstybës institucijø interneto svetainëms.
Modifikuota puslapiø ir meniu struktûra, ávestos naujos
rubrikos.
Vienas svarbesniø interneto svetainës bruoþø 
interaktyvaus darbo principo naudojimas:
klientams sudaryta galimybë uþduoti klausimus ir
gauti atsakymus internetu.
Lietuvos darbo birþos interneto svetainëje
lankytojams siûloma ávairiø paslaugø:
patarimai ieðkantiems darbo ir darbdaviams
grupës darbuotojø atleidimo atveju;
ástatymai, tvarkos bei nutarimai,

reglamentuojantys darbo rinkà;
informacija apie darbo rinkos situacijà, pokyèius
ir prognozæ ðalies mastu bei kiekviename ið 46
rajonø;
patarimai laisvo darbuotojø judëjimo Europos
sàjungos ðalyse klausimais;
darbo birþos naujienos, renginiai bei
publikacijos darbo rinkos tematika;
internetinë darbo birþa, leidþianti ieðkantiems
darbo pateikti savo duomenis ir atlikti darbo
paieðkà, o darbdaviams  pasirinkti tinkamus
darbuotojus.
Interneto svetainës lankytojai aktyviai naudojasi Lietuvos darbo birþos interneto svetainës paslaugomis.
Per metus tinklapio lankytojai pateikia apie 1 tûkst. klausimø.
Informacinës visuomenës plëtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës ðiai svetainei uþ gyventojams naudingø sprendimø realizavimà internete suteikë Naujojo knygneðio titulà.
Techninës ir programinës bazës tobulinimas
2003 metais buvo tæsiamas terminaliniø serveriø technologijos diegimas teritorinëse darbo birþose. Dabar
jau 30 darbo birþø naudoja ðià technologijà, kuri uþtikrina didesná operacijø atlikimo greitá ir pailgina kompiuteriø naudojimo laikà.
Lietuvos darbo birþoje ádiegta nauja, efektyvesnë
sisteminë programinë áranga Windows 2000, Exchange
2000 bei SQL 2000 bei kompiuteriø tinklo apsaugos
nuo kompiuteriniø virusø bei ásilauþimø ið interneto sistema.
Buvo tobulinama kompiuteriø tinklo struktûra, padidinta
kompiuteriø tinklo greitaveika. Árengta nauja 10 darbo
vietø kompiuterizuota mokymo klasë, skirta darbo birþos specialistø kompiuterinio raðtingumo kvalifikacijai
kelti.
Teritorinëse darbo birþose, jø filialuose bei informacijos
ir konsultacijø centruose buvo pleèiama savarankiðkos
informacijos sistema SIP + PIC.
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Lietuvos darbo birþos personalo ugdymas

Lietuvos darbo birþos personalas formuojamas
ir jo profesinës kompetencijos kryptingai
ugdytos, siekiant tinkamai pasirengti
integracijai á Europos Sàjungos uþimtumo
institucijø sistemà.

Ið viso kvalifikacijà patobulino 85,8 proc. dirbanèiøjø,
Nuosekliai vykdoma personalo strategija leido sutelkti ið jø 67,14 proc. - Lietuvos darbo birþos centralizuotai
darbo kolektyvus, gebanèius spræsti Lietuvos darbo organizuotuose mokymuose.
birþos institucijai iðkeltus tikslus ir uþdavinius.
Patobulinus darbo organizavimà ir panaudojus Rengiantis Lietuvos darbo birþai ásijungti á Europos
vidinius iðteklius, 2003 metais Lietuvos darbo birþos uþimtumo tarnybø (EURES) tinklà, EURES koordiástaigø personalas augo tris kartus lëèiau, nei natoriaus tarnybos darbuotojø, EURES patarëjø bei
jø tiesioginiø vadovø ir padëjëjø kvalifikacijos këlimui
uþsiregistravusiø aptarnaujamø asmenø skaièius.
buvo teikiamas iðskirtinis dëmesys. Ði dirbanèiøjø
20,98 proc. dirbanèiøjø - valstybës tarnautojai;
91 proc. dirbanèiøjø atlieka pagrindines Lietuvos dar- grupë ágijo þiniø tarpkultûrinio bendravimo, Europos
Sàjungos uþimtumo strategijos ir EURES informabo birþos veiklos funkcijas;
cijos tinklo naudojimo klausimais. EURES patarëjai
82,2 proc. - moterys;
82,1 proc. dirbanèiøjø, atliekanèiø pagrindinës veiklos ágijo kompiuterinio raðtingumo Europos vartotojo
funkcijas, turi aukðtàjá universitetiná iðsilavinimà ir dar (ECDL) paþymëjimus.
Teritorinëse darbo birþose pradëjo teikti paslaugas
7,6 proc. mokësi universitetuose.
21 Europos socialinio fondo konsultantas. Jø profePersonalo kvalifikacijos këlimas
siniai ágûdþiai ágyti padedant Ðvedijos, Suomijos,
Dirbanèiøjø kvalifikacijos këlimo priemonës buvo
Jungtinës Karalystës ir Lietuvos ekspertams.
numatytos programoje Lietuvos darbo birþos,
Parengti pirmieji profesijos karjeros mokytojaikaip besimokanèios organizacijos, personalo
konsultantai.
ugdymas.
Lietuvos darbo birþos mokytojai-konsultantai
Ðios programos tikslai:
Nuosekliai ugdyti Lietuvos darbo birþos per- (treneriai) zoniniuose seminaruose patobulino 490
sonalo, sugebanèio sëkmingai ágyvendinti Lietu- tarpininkø ir konsultantø specialiuosius gebëjimus
vos darbo birþai keliamus tikslus bei uþdavinius. darbui su klientais.

Personalo formavimas

Pasirengti vykdyti funkcijas, susijusias su
Europos Sàjungos teisës (ACQUIS) ágyvendinimu.
Pasirengti dalyvauti Europos Sàjungos uþimtumo
tarnybø veikloje bei pasiruoðimas ásijungti á
EURES tinklà.
Ugdyti gebëjimus rengti projektus, skirtus
ásisavinti Europos Sàjungos fondø lëðas.
Formuoti kompiuterinio raðtingumo ágûdþius.
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Metodinë pagalba

Lietuvos darbo birþos metodiniame kabinete sukaupta, nuolat papildoma ir aktualizuojama medþiaga Lietuvos bei uþsienio ádarbinimo tarnybø veiklos klausimais ir 22 mokomosios video programos, taikomos
personalo ugdymo praktiniø mokymo uþsiëmimø metu.
Bendradarbiaujant su Darbo ir socialiniø tyrimø institutu parengtas metodinis leidinys Kaip pasirengti
darbiniam susirinkimui.

Ryðiai su visuomene

Lietuvos darbo birþos veikla
2003 metais

Lietuvos darbo birþa, sistemingai bendradarbiaudama su
masinës informacijos priemonëmis, siekia informuoti
visuomenæ apie savo funkcijas ir teikiamas paslaugas bei
didinti darbo rinkos skaidrumà.

Mënesiniame biuletenyje Darbo birþos naujienos raðoma apie darbo
rinkos vystymosi kryptis ir tendencijas, nagrinëjamos nedarbo
problemos, pateikiamos darbo rinkos prognozës, apþvelgiama darbo
rinkos politika uþsienio ðalyse.
Lietuvos darbo birþos internetinëje svetainëje www.ldb.lt operatyviai
pateikiama informacija apie situacijà darbo rinkoje, ásidarbinimo
galimybes, prognozes, pristatomos naujos darbo birþos veiklos kryptys
ir formos. Naujas interneto svetainës puslapis Laisvas darbuotojø
judëjimas teikia informacijà apie ásidarbinimo galimybes ES.
Organizuojamos iðvaþiuojamosios Darbo rinkos dienos, kuriø metu
ávairiais darbo rinkos klausimais informuojami atokesniø vietoviø
gyventojai, moksleiviai ir darbdaviai.
Organizuojamos teminës spaudos konferencijos, Darbo mugës,
Darbdaviø dienos, Triðalës komisijos informaciniai  iðvaþiuojamieji
posëdþiai.
Lietuvos darbo birþos vadovai ir specialistai nuolat dalyvauja ávairiose
teminëse Lietuvos televizijø ir radijo stoèiø rengiamose laidose.
Kartu su Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës leidþiamas ketvirtinis leidinys Darbo rinka ir gyventojø
uþimtumas.
Dienraðèio Respublika skyriuje Karjera kas savaitæ skelbiamos
laisvos darbo vietos Lietuvoje, informacija apie galimybes ásidarbinti
uþsienyje.
Kiekvienà savaitæ skelbiami Lietuvos darbo birþos planuojami renginiai
bei priemonës, organizuojamos kartu su socialiniais ir darbo rinkos
partneriais.
Periodiðkai teikiama informacija ELTA, BNS, REUTERS, INTERFAKS
agentûroms, dienraðèiams, apskrièiø ir rajonø laikraðèiams.
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Sausis
Pradëta vykdyti kultûrinë AU Pair programa Jungtinëje Didþiosios Britanijos ir Ðiaurës Airijos Karalystëje.
Spaudos konferencija Darbo rinkos prognozës 2003
metams.
Vasaris
Pasiraðytas kontraktas ES Leonardo da Vinèio programos projekto Ásidarbinimo galimybiø didinimas:
profesijos konsultanto rengimo standartas ES plëtros
kontekste ágyvendinimui.
Pasiraðytas bendradarbiavimo susitarimas su Vieðàja
ástaiga - Valakupiø reabilitacijos centru.
Kovas
Tarptautinë Baltijos regiono sektorinës programos
konferencija Asmenø su negalia uþimtumo didinimas Lenkijoje ir Lietuvoje.
Pasiraðytas bendradarbiavimo susitarimas su UAB
,,Verslo ir investicijø garantijos.
Balandis
Parengtas PHARE projektø rengimo priemonës
(PHARE PPF) projektas Paslaugø darbdaviams bei
asmenims, ieðkantiems darbo ir siekiantiems profesinës karjeros, gerinimas.
Tarptautinë konferencija Nuolatinio profesinio orientavimo iððûkiai ir prielaidos uþimtumui didinti.
Geguþë
Ásteigtas Jaunimo darbo centras Kaune.
Spaudos konferencija Kas ieðko darbo ir kokia darbo jëgos pasiûla Lietuvoje bei absolventø integravimas á darbo rinkà.
Birþelis
Pasiraðytas Bendradarbiavimo ketinimø protokolas
su Estijos Nacionaline darbo rinkos valdyba.
Pasiraðytas Lietuvos darbo birþos ir Ukrainos darbo
ir socialinës politikos ministerijos Memorandumo dël
bendradarbiavimo 2002-2005 m. Vykdymo protokolas 2003 m.
Pradëta naudoti interneto technologija - darbo
organizavimo ir dokumentø tvarkymo sistema
KONTORA 2000 V4.
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Svarbiausi darbai

Rugpjûtis
Árengti EURES biurai Vilniaus, Kauno, Ðiauliø, Klaipëdos, Utenos, Tauragës, Alytaus, Panevëþio darbo
birþose.
Pasiraðyta bendradarbiavimo sutartis su Verslo
paramos informacinës visuomenës plëtrai aljansu
Langas á ateitá.
Spalis
Pasiraðytas Lietuvos darbo birþos ir Latvijos Valstybinës ádarbinimo tarnybos Bendradarbiavimo ketinimø
protokolas 2003/2004 metams.
Parengti treneriai bedarbiø karjeros planavimui.
Alytaus apskrities darbo birþose sukurta valdymo
informacinë sistema.
Lapkritis
Pasiraðytas Lietuvos darbo birþos ir Vengrijos valstybinës uþimtumo tarnybos Bendradarbiavimo memorandumas 2003-2005 m. ir Bendradarbiavimo ketinimø protokolas 2004 m.
Pasitarimas dël statybos darbdaviø aprûpinimo kvalifikuota darbo jëga.
Gruodis
Lietuvos darbo birþos interneto svetainei suteiktas
Naujojo knygneðio prizas.
Kompiuterinës ir programinës árangos ásigijimas
EURES tinklui.
Sudarytas Lietuvos darbo birþos ES struktûriniø fondø
projektø Valdymo komitetas bei projektø Prieþiûros
komisija.
Patvirtintos regiono (apskrities) darbo birþø direktoriø
tarybos.
Paruoðtas kompiuterizuotos informacinës sistemos
projektas integravimui á ES uþimtumo tarnybø
informaciná tinklà.
Lietuvos darbo birþos interneto svetainëje sukurta
nauja rubrika Laisvas darbuotojø judëjimas.
Parengta vyresniø nei 55 metai amþiaus asmenø
uþimtumo rëmimo programa.
Kartu su Patarëjø sàjunga parengtas informacinis
leidinys ,,Gal rasite atsakymà, organizuotas jo
pristatymas visuomenei.
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