PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2019 m. balandžio 12 d.
įsakymu Nr. A1-201

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 2019 METŲ
VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas
01002010101

Priemonės

Įstaigos veiksmo

Proceso ir (ar) indėlio

vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
01.002. Užimtumo didinimas
1. Remti socialiai
Teikti valstybės pagalbą Vidutinis socialinėse įmonėse
pažeidžiamų asmenų socialinėms įmonėms dirbančių tikslinėms grupėms
įdarbinimą socialinėse
priklausančių asmenų skaičius
įmonėse
per metus – 7900
pavadinimas

pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo

Asignavimai

terminas

(tūkst. eurų)

Užimtumo tarnybos 2019 m.
prie Lietuvos
Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau –
Užimtumo tarnyba)
Darbo rinkos ir
užimtumo rėmimo
politikos
įgyvendinimo
departamentas,
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių ir
Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai,
Veiklos ir priemonių
planavimo skyrius

25 300,0
(valstybės
biudžeto –
toliau VB
lėšos)
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Priemonės

Priemonės

kodas

pavadinimas

Įstaigos veiksmo

Proceso ir (ar) indėlio

vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
2.1. Teikti darbo rinkos Profesinių interesų ir
paslaugas pareigūnams asmeninių savybių vertinimo
ir kariams,
metodikos įsigijimas - 1.
išleidžiamiems į
pensiją, taip pat
ieškantiems darbo
asmenims atsižvelgiant
į jų darbo rinkos
poreikius
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Užimtumo tarnybos
Darbo rinkos ir
užimtumo rėmimo
politikos
įgyvendinimo
departamentas,
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių ir
Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai,
Veiklos ir priemonių
planavimo skyrius
2.2. Mokėti nelaimingų Apmokėtos valstybinio
Užimtumo tarnybos
atsitikimų darbe ir
socialinio draudimo įmokos už Finansų, teisės ir
profesinių ligų
4150 asmenis, siųstus
pirkimų
socialinio draudimo
profesiniam mokymui ar
departamentas
įmokas
profesinei reabilitacijai,
atliekančius profesinę veiklos
praktiką įmonėse ar įstaigose.
1002010108 3. Sudaryti sąlygas 3.1. Užtikrinti tinkamą Elektroninių vidinių ir išorinių Užimtumo tarnybos
Užimtumo tarnybos ir operatyvų
naujienlaiškių skaičius – 60; Komunikacijos
veiklai
visuomenės
Pranešimų spaudai skaičius – skyrius
informavimą apie
50;
Užimtumo tarnybos
Veiklos viešinimo straipsnių
veiklą bei formuoti
žiniasklaidoje skaičius – 6.
vientisą įstaigos įvaizdį Viešojoje erdvėje paskelbta
vidaus ir išorės
spaudos pranešimų aktualiais
tikslinėms grupėms
darbo rinkos ir užimtumo
klausimais skaičius – 12.
3.2. Įgyvendinti
Iki 2019 m. birželio 30 d.
Užimtumo tarnybos
01002010103 2. Organizuoti
ieškančių darbo
asmenų, įskaitant ir
vyresnio amžiaus
asmenis, profesinį
konsultavimą ir
motyvavimą

Įvykdymo

Asignavimai

terminas

(tūkst. eurų)

2019 m.

28,0 (VB
lėšos)

2019 m.

5,0 (VB
lėšos)

2019 m.

22 076,0 (VB
lėšos)

2019 m.
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Priemonės

Priemonės

Įstaigos veiksmo

kodas

pavadinimas

pavadinimas
Europos Sąjungos
valstybinių užimtumo
tarnybų tinklo
lyginamojo mokymosi
trečiojo ciklo veiklas

3.3. Plėtoti
bendradarbiavimą su
Latvijos ir Estijos
valstybinėmis
užimtumo tarnybomis

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
parengti ir pateikti Europos
Komisijai kasmetinę statistinę
informaciją lyginamajai
analizei;
Dalyvauti lyginamosios
analizės darbo grupės
posėdžiuose 2019 m. kovo ir
lapkričio mėn.;
Dalyvauti lyginamosios
analizės vadovų tarybos
posėdžiuose 2019 m. birželio ir
gruodžio mėn.;
Dalyvauti valstybinių
užimtumo tarnybų vadovų
patarėjų ES valstybinių
užimtumo tarnybų tinklo
reikalams (AFEPA)
posėdžiuose 2019 m. kovo ir
spalio mėn.
Pagal atskirus Europos
Komisijos kvietimus dalyvauti
lyginamosios analizės
mokymosi dialoguose
(mokomuosiuose vizituose).
Įgyvendintos 2019 m.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
valstybinių užimtumo tarnybų
bendradarbiavimo programos
veiklos:
1. Bendras vadovų lygio
seminaras Latvijoje dėl

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo

Asignavimai

terminas

(tūkst. eurų)

Kokybės vadybos ir
kontrolės skyrius,
Darbo rinkos ir
užimtumo rėmimo
įgyvendinimo
politikos
departamentas

Užimtumo tarnybos
Darbo rinkos ir
užimtumo rėmimo
įgyvendinimo
politikos
departamentas

2019 m.
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Priemonės

Priemonės

kodas

pavadinimas

Įstaigos veiksmo

Proceso ir (ar) indėlio

vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
Skaitmeninės transformacijos
ir dirbtinio intelekto poveikio
Baltijos šalių darbo rinkai;
2. Bendras seminaras Lietuvoje
konsultantams dirbantiems su
neįgaliaisiais bei ilgalaikiais
bedarbiais;
3. Bendras seminaras
vadovams ir karjeros
konsultantams Estijoje apie
konsultavimą ir priemones
jaunimui bei nedirbančiam,
nesimokančiam ir mokymuose
nedalyvaujančiam jaunimui
(NEET).
3.4. Teikti darbo rinkos Suteiktos darbo rinkos
paslaugas darbo
paslaugos darbo ieškantiems
ieškantiems asmenims, asmenims ir darbdaviams,
siekiantiems susirasti proc. - 100.
tinkamą darbą, ir
darbdaviams,
ieškantiems tinkamų
darbuotojų
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Užimtumo tarnybos
Darbo rinkos ir
užimtumo rėmimo
įgyvendinimo
politikos
departamentas,
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių ir
Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai
3.5. Teikti
Konsultavimo, motyvavimo, Užimtumo tarnybos
konsultavimo,
atrankos į ADRPP paslaugos Darbo rinkos ir
motyvavimo, atrankos į suteiktos darbo ieškantiems užimtumo rėmimo
ADRPP paslaugas
asmenims ir darbdaviams,
įgyvendinimo
darbo ieškantiems
proc. - 100.
politikos

Įvykdymo

Asignavimai

terminas

(tūkst. eurų)

2019 m.

2019 m.
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Priemonės

Priemonės

Įstaigos veiksmo

kodas

pavadinimas

pavadinimas
asmenims ir
darbdaviams.

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo

Asignavimai

terminas

(tūkst. eurų)

departamentas,
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių ir
Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai
3.6. Įgyvendinti
Profesinės reabilitacijos
Užimtumo tarnybos 2019 m.
profesinės reabilitacijos programoje pradėjusių
Darbo rinkos ir
programą
dalyvauti, skaičius – 500.
užimtumo rėmimo
įgyvendinimo
politikos
departamentas,
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių ir
Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai
3.7. Tenkinti
Išnagrinėti darbdavių prašymų Užimtumo tarnybos 2019 m.
kvalifikuotos darbo
dėl užsieniečių įdarbinimo,
Darbo rinkos ir
jėgos poreikį,
proc. –100.
užimtumo rėmimo
pasitelkiant trečiųjų
politikos
šalių piliečius
įgyvendinimo
departamentas,
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių ir
Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai
3.8. Didinti viešųjų
Elektroninėmis priemonėmis Užimtumo tarnybos 2019 m.
pirkimų, atliekamų
įvykdyta pirkimų dalis nuo
Finansų, teisės ir
elektroninėmis
visų viešųjų pirkimų
pirkimų departamento
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Priemonės

Priemonės

Įstaigos veiksmo

kodas

pavadinimas

pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
Atsakingi vykdytojai
reikšmės
bendrosios vertės, proc. - 80. Viešųjų pirkimų
skyrius

Centrinės viešųjų
pirkimų informacinės
sistemos priemonėmis,
apimtį
3.9. Didinti Užimtumo Veikiančių ūkio
subjektų,
tarnybos aptarnaujamų ieškojusių
darbuotojų
darbdavių rinkos dalį besinaudojant
Užimtumo
tarnybos paslaugomis, dalis,
proc. - 25.

Užimtumo tarnybos
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių ir
Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai
3.10. Didinti darbo
Per metus užimtais tapusių
Užimtumo tarnybos
ieškančių asmenų
bedarbių lygis – 43 proc.;
Kauno, Klaipėdos,
užimtumą ir gebėjimus, Per metus užimtais tapusių
Panevėžio, Šiaulių ir
teikiant darbo rinkos
ilgalaikių bedarbių lygis, proc. Vilniaus klientų
paslaugas ir sudarant – 38;
aptarnavimo
galimybes dalyvauti
Darbo ieškančių asmenų
departamentai
aktyvios darbo rinkos įdarbinimo/įsidarbinimo
politikos priemonėse, tvarumas po 6 mėn.
siekiant jų tvarios
dalyvavimo ADRPP
integracijos į darbo
priemonėse:
rinką
- įdarbinimo subsidijuojant,
proc. – 64,3;
- darbo įgūdžių įgijimo
rėmimo, proc. – 68,5;
- profesinio mokymo, proc. –
72,6;
- įdarbinimo pagal
pameistrystės darbo sutartį,
proc. - 73;
- stažuotę, proc. – 58,2.
3.11. Nedidinant
Elektroninių dokumentų srauto Užimtumo tarnybos

Įvykdymo

Asignavimai

terminas

(tūkst. eurų)

2019 m.

2019 m.

2019 m.
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Priemonės

Priemonės

kodas

pavadinimas

Įstaigos veiksmo

Proceso ir (ar) indėlio

vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
priežiūros naštos verslui lygis Užimtumo tarnyboje,
ir taupant Valstybės
proc. – 20.
biudžeto lėšas,
efektyvinti Užimtumo
tarnybos veiklą,
modernizuojant
teikiamas paslaugas ir
plečiant e. paslaugų
prieinamumą, taip pat
įtvirtinant pasitikėjimą
Užimtumo tarnyba.
3.12. Sukurti viešus
Pozityviai Užimtumo tarnybos
vertinimo kriterijus,
veiklą vertinančių respondentų
kurių pagalba būtų
dalis, proc. – 80.
įvertinama Užimtumo
tarnybos teikiamų
paslaugų kokybė, taip
pat darbuotojų
pasitenkinimas darbu
tarnyboje.
3.13. Įgyvendinti
Organizuoti ir pravesti dveji
Dvynių projekto
mokymai, Azerbaidžano
„Parama Darbo ir
užimtumo tarnybų
socialinės apsaugos
darbuotojams.
ministerijai
modernizuojant
valstybines įdarbinimo
paslaugas Azerbaidžano
Respublikoje“
Užimtumo tarnybos
kompetencijai priskirtas
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo

Asignavimai

terminas

(tūkst. eurų)

Darbo rinkos ir
užimtumo rėmimo
politikos
įgyvendinimo,
Finansų, teisės ir
pirkimų, Kauno,
Klaipėdos, Panevėžio,
Šiaulių ir Vilniaus
klientų aptarnavimo
departamentai
Užimtumo tarnybos
Kokybės vadybos ir
kontrolės skyrius

2019 m.

Užimtumo tarnybos
Darbo rinkos ir
užimtumo rėmimo
politikos
įgyvendinimo ir
Finansų, teisės ir
pirkimų
departamentai,
Kokybės vadybos ir
kontrolės skyrius

2019 m.
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Priemonės

Priemonės

Įstaigos veiksmo

kodas

pavadinimas

pavadinimas
veiklas
3.14. Nustatyti vidaus
kontrolės ir rizikos
valdymą

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
Patvirtinti tvarkos aprašą
skaičius – 1.

01002010109

4. Įgyvendinti
Jaunimo garantijų
iniciatyvą (toliau –
JUI) ir kitas jaunimo
užimtumą
skatinančias
programas

4.1. Įgyvendinti
projektus:
4.1.2. „Naujas startas“
4.1.2. „Jaunimo
socialinių kompetencijų
didinimas“
4.1.3. „Jaunimo
užimtumo skatinimas“

JUI lėšomis finansuojamų
projektų dalyvių skaičius –
2500.
Nestudijuojančių ir
nesimokančių neaktyvių
dalyvių, kurie baigę
dalyvavimą gavo darbo,
tolesnio mokymosi, gamybinės
praktikos ar stažuotės
pasiūlymą, dalis, proc. – 30.

01002010110

5. Derinant darbo
pasiūlą ir paklausą
remti bedarbių
integraciją į darbo
rinką

5.1. Įgyvendinti
aktyvios darbo rinkos
politikos priemones
5.2 Įgyvendinti
projektus:

Darbo ieškančių asmenų,
dalyvavusių aktyvios darbo
rinkos politikos priemonėse,
skaičius –18260.
Bedarbių, dalyvavusių Europos
socialinio fondo (toliau – ESF)
lėšomis finansuojamų projektų
veiklose, skaičius –15930;
Bedarbių, kurie baigę dalyvauti
ESF projekto veiklose pradėjo
dirbti, įskaitant savarankišką

5.2.1. „TAPK-Tavo
ateities perspektyvų
kūrimas“
5.2.2. „Pasinaudok
galimybe“

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo

Asignavimai

terminas

(tūkst. eurų)

Užimtumo tarnybos 2019 m.
Kokybės vadybos ir
kontrolės, Priemonių
įgyvendinimo
priežiūros skyriai
Užimtumo tarnybos 2019 m.
Darbo rinkos ir
užimtumo rėmimo
įgyvendinimo
politikos
departamentas,
Finansų, teisės ir
pirkimų
departamentas,
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių ir
Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai
Užimtumo tarnybos 2019 m.
Darbo rinkos ir
užimtumo rėmimo
įgyvendinimo
politikos
departamentas,
Finansų, teisės ir
pirkimų
departamentas,
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių ir

Europos
Sąjungos
(toliau – ES)
lėšomis
finansuojamų
projektų lėšos

3000,0 (VB
lėšos), ES
lėšomis
finansuojamų
projektų lėšos
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Priemonės
kodas

01002010113

Priemonės

Įstaigos veiksmo

Proceso ir (ar) indėlio

vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
5.2.3. „Būk verslus“
darbą, dalis nuo visų
dalyvavusių, proc. –35;
Bedarbių, kurie baigę dalyvauti
ESF veiklose įgijo
kvalifikaciją, dalis nuo visų
dalyvavusių, proc. – 42;
Bedarbių, kurie baigę dalyvauti
ESF projekto veiklose (gavo
subsidiją savarankiškam
užimtumo rėmimui) pradėjo
dirbti, įskaitant savarankišką
darbą, dalis nuo visų
dalyvavusių, proc. –100.
6. Pagerinti užimtumo 6.1. Įgyvendinti
Mokymuose pradėjusių
rėmimo politiką
projektą „Užimtumo
dalyvauti Užimtumo tarnybos
įgyvendinančių
tarnybos veiklos
sistemos darbuotojų skaičius –
institucijų paslaugų efektyvumo
800.
kokybę ir
tobulinimas, inovatyvių Darbo pasiūlos ir paklausos
prieinamumą
paslaugų kūrimas“
derinimo sistemos plėtojimas,
skaičius – 1;
Kokybės standarto įdiegimas
(ISO 9001), skaičius – 1;
Statistinio profiliavimo
modelio sukūrimas, skaičius –
1;
ADRP priemonių ir įdarbinimo
tvarumo stebėsenos sistemos
sukūrimas ir įdiegimas,
skaičius – 1.
6.2. Užtikrinti,
Informacinių renginių ir
koordinuoti ir prižiūrėti susitikimų su darbdaviais
pavadinimas

pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo

Asignavimai

terminas

(tūkst. eurų)

Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai

Užimtumo tarnybos 2019 m.
Darbo rinkos ir
užimtumo rėmimo
įgyvendinimo
politikos
departamentas,
Finansų, teisės ir
pirkimų
departamentas,
Kokybės vadybos ir
kontrolės skyrius,
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių ir
Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai
EURES nacionalinio
koordinavimo skyrius

ES lėšomis
finansuojamų
projektų lėšos
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Priemonės

Priemonės

kodas

pavadinimas

01002010115

7. Taikyti papildomas
socialines ir
užimtumo garantijas
atleidžiamiems ir
atleistiems Ignalinos
AE darbuotojams ir jų
šeimos nariams

02008010309

1. Pervesti lėšas
profesinės
reabilitacijos
pašalpoms mokėti

Įstaigos veiksmo

Proceso ir (ar) indėlio

vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
EURES veiklą
organizavimas, renginių
skaičius – 2;
EURES Lietuva internetinės
svetainės sukūrimas skaičius –
1.
7.1. Sudaryti sąlygas Atleidžiamų ir atleistų
atleistiems ir
valstybės įmonės Ignalinos
atleidžiamiems
atominės elektrinės darbuotojų
valstybės įmonės
ir jų šeimos narių, kuriems
Ignalinos atominės
pritaikytos papildomos
elektrinės darbuotojams socialinės ir užimtumo
integruotis į darbo rinką garantijos, skaičius –155.
ir švelninti atleidimo iš
darbo padarinius
pavadinimas

02.008. Socialinė parama
1.1. Skirti profesinės
Mokėtos profesinės
reabilitacijos pašalpą reabilitacijos pašalpos
asmenims,
programos dalyviams,
dalyvaujantiems
skaičius– 629.
profesinės reabilitacijos
programoje

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo

Asignavimai

terminas

(tūkst. eurų)

Užimtumo tarnybos
Darbo rinkos ir
užimtumo rėmimo
įgyvendinimo
politikos
departamentas,
Finansų, teisės ir
pirkimų
departamentas,
Klaipėdos ir
Panevėžio klientų
aptarnavimo
departamentai

2019 m.

969,0 (VB
lėšos)

Užimtumo tarnybos
Darbo rinkos ir
užimtumo rėmimo
įgyvendinimo
politikos
departamentas,
Finansų, teisės ir
pirkimų
departamentas,
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių ir
Vilniaus klientų

2019 m.

1 200,0 (VB
lėšos)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

2019 m.

1 130,0 (VB
lėšos), ES
lėšomis
finansuojamų
projektų lėšos

2019 m.

6,0 (VB
lėšos)

2019 m.

10,0 (VB

aptarnavimo
departamentai

03003040102

03003050114

04005010113

03.003. Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. Teikti
1.1.
Profesinės reabilitacijos
Užimtumo tarnybos
neįgaliesiems
1.1. Įgyvendinti
programoje dalyvavusių,
Darbo rinkos ir
profesinės
profesinės reabilitacijos skaičius – 500;
užimtumo rėmimo
reabilitacijos
programą:
Įsidarbinusių neįgalių asmenų įgyvendinimo
paslaugas
1.2. Įgyvendinti
skaičius nuo iš viso baigusių politikos
projektą „Profesinė
profesinės reabilitacijos
departamentas,
reabilitacija“
programą asmenų skaičiaus, Finansų, teisės ir
praėjus 6 mėnesiams nuo
pirkimų
programos pabaigos, proc. –55; departamentas,
Baigusių profesinės
Kauno, Klaipėdos,
reabilitacijos programą asmenų Panevėžio, Šiaulių ir
dalis, proc. – 95.
Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai
2. Vykdyti
2.1. Organizuoti
Organizuotų mokymų ir
Užimtumo tarnybos
visuomenės švietimo darbdaviams
renginių Lietuvoje skaičius – Darbo rinkos ir
ir tolerancijos
ir jų atstovams
10;
užimtumo rėmimo
ugdymo priemones ir mokymus ir švietėjiškus Dalyvavusių darbdavių
įgyvendinimo
mokyti specialistus
skaičius –200.
politikos
renginius lygių
departamentas,
galimybių ir
Kauno, Klaipėdos,
nediskriminavimo
Panevėžio, Šiaulių ir
Vilniaus klientų
skatinimo darbo rinkoje
klausimais
aptarnavimo
departamentai
04.005 Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
Perduoti Lietuvos
Susitikimai, studijų
Suorganizuotų susitikimų
Užimtumo tarnybos
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Priemonės
kodas

Priemonės

Įstaigos veiksmo

Proceso ir (ar) indėlio

vertinimo kriterijai ir jų
Atsakingi vykdytojai
reikšmės
patirtį ES Rytų
vizitai, konferencijos, skaičius – 4; parengtų studijų, Darbo rinkos ir
partnerystės šalims projektai su
pristatymų šalių užimtumo ir užimtumo rėmimo
socialinės apsaugos Nacionaline Moldovos darbo jėgos migracijos srityje įgyvendinimo
srityje (10 darnaus
Respublikos užimtumo bei valstybių darbuotojų teisių politikos
vystymosi tikslas)
agentūra ir Valstybine
departamentas,
ir interesų apsaugos srityje, Komunikacijos
užimtumo tarnyba prie
skaičius – 4.
skyrius
Ukrainos socialinės
pavadinimas

pavadinimas

politikos ministerijos

3.5.3

užimtumo ir darbo
jėgos migracijos srityse.
Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas
Užtikrinti nuotolinio
Patikslinti informacijos Užimtumo tarnybos tinklapyje
Užimtumo
darbo paieškos ir
apie laisvos darbo
informacija apie darbo vietą susieta tarnybos Darbo
įdarbinimo priemonių vietos pateikimo tvarką su Valstybinio socialinio draudimo rinkos ir
naudojimą viešojo
Užimtumo tarnybos
užimtumo
fondo valdybos prie Socialinės
sektoriaus
tinklalapyje, nustatant,
rėmimo
apsaugos ir darbo ministerijos
institucijose
kad informacija apie
įgyvendinimo
duomenimis
apie
įmonę
(dydį,
darbo vietą pateikiama
politikos
darbo užmokesčio vidurkį,
su integruotais
departamentas,
darbuotojų
kaitą,
skolas)
1.
Valstybinio socialinio
Finansų, teisės ir
draudimo fondo
pirkimų
valdybos prie
departamentas
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
duomenimis apie įmonę
(nurodant dydį, darbo
užmokesčio vidurkį,
darbuotojų kaitą,
skolas)
________________________

Įvykdymo

Asignavimai

terminas

(tūkst. eurų)
lėšos)

