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1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti dirbančių žmogiškųjų 

išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos:  

1.3.1. vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo sistemos sukūrimas 

bei jos funkcionalumo palaikymo ir tobulinimo užtikrinimas, periodiškas žmogiškųjų išteklių 

paklausos darbo rinkoje informacinės bazės atnaujinimas; 

1.3.2. žmogiškųjų išteklių paklausos darbo rinkoje prognostinių tyrimų rezultatų 

apdorojimas ir sklaida, vykdant profesinį orientavimą; 

1.3.3. visaverčio instrumento, paremto išplėstine Lietuvos profesijų klasifikatoriaus versija 

(ISCO-08 pagrindu), skirto darbo rinkos profesinės struktūros palyginimui tarptautiniu ir šalies 

mastu, apimančio nuolat atnaujinamą profesijų sąrašą, visų profesijų aprašus ir jų sąsajas su 

išsilavinimo ir kvalifikacijų lygiais, sukūrimas; 

1.3.4. darbinėje veikloje įgyjamų aukšto meistriškumo kvalifikacijų posistemės modelio bei 

bazinių multiplikavimo prielaidų sukūrimas, tolesnio šios posistemės veikimo įvairiuose ūkio 

sektoriuose užtikrinimas. 

1.4.  Galimi pareiškėjai: viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“. 

1.5.  Galimi partneriai: Ūkio ministerija (1.3.1 – 1.3.4 veikloms), Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtotės centras (tik 1.3.4 veiklai). 

 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Valstybės projektų planavimas. 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra. 
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5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai netaikomi. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

                                                        (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respubli

kos 

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 

3 773 012 0 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

571 289 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

4 344 301 0 0 0 0 0 0 

 

Stebėsenos 

rodiklio kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė  

2018 m. gruodžio 

31 d. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. gruodžio 31 

d. 

R.N.809 „Aukštojo mokslo 

ir profesinio 

mokymo įstaigų 

absolventų, 

įsidarbinusių pagal 

kvalifikaciją, dalis 

nuo visų 

absolventų“ 

Procentai 35 55 

P.S.408 „Atnaujintos 

žmogiškųjų išteklių 

stebėsenos, 

prognozavimo ir 

plėtros sistemos 

dalys“ 

Skaičius 1 3 


