LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017 m. lapkričio 17 d. Nr. 1K-405
Vilnius
P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu I skyrių „Bendrieji rezultato stebėsenos rodikliai“:
1.1. Pakeičiu rodiklio R.B.026 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.026

„Dalyviai, kurie baigę
dalyvauti ESF
veiklose įgijo
kvalifikaciją“

Procentai

Priskiriamas asmuo, kuris baigęs dalyvauti ESF
veiklose įgijo kvalifikaciją, kurios neturėjo
pradėdamas dalyvauti ESF veiklose ir kuri buvo
įgyta dalyvaujant ESF veiklose.
Jei stebėsenos rodiklis yra nustatytas projekto
lygmeniu, dalyvis suprantamas kaip bedarbis,
įskaitant ilgalaikius bedarbius.
Bedarbis – asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas). Bedarbiu taip pat laikomas asmuo,
esantis nėštumo ir gimdymo arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse), jei jis yra registruotas
kaip bedarbis.
Ilgalaikis bedarbis – asmuo iki 25 metų, kurio
nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir asmuo
nuo 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojami dalyviai,
kurie baigę dalyvauti
ESF veiklose įgijo
kvalifikaciją (asmenų
skaičius). Tas pats
asmuo, dalyvavęs
keliose to paties
projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, jis
skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių apklausos apie
pasiektus rezultatus
anketa, kuri pildoma,
kai asmuo paskutinį
kartą baigia dalyvauti
projekto veiklose.
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, taip pat
pateikiami
dokumentai:
dalyvių sąrašų
suvestinės,
pažymėjimų, kuriais
patvirtinamas
kvalifikacijos įgijimas
ar patobulinimas ir
kompetencijos atitiktis
nustatytiems
standartams, kopijos.
Antriniai šaltiniai:

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
dalyvis deklaruoja,
kad baigęs dalyvauti
projekto veiklose arba
per 28 kalendorines
dienas po paskutinio
dalyvavimo projekto
veiklose pabaigos įgijo
kvalifikaciją.
Tais atvejais, kai
stebėsenos rodiklis yra
nustatytas projekto
lygmeniu, jis laikomas
pasiektu, kai baigęs
dalyvauti projekto
veiklose arba per 28
kalendorines dienas po
paskutinio dalyvavimo
projekto veiklose
pabaigos asmuo gauna
pažymėjimą ar kitą
dokumentą, kuriuo

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo
teritorinėje darbo biržoje dienos (šaltinis: Lietuvos
Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas).
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.

R.B.0261

B – bazinis rodiklis
(susietasis):
„Bedarbiai, įskaitant
ilgalaikius bedarbius,
dalyvavę ESF
veiklose“

Skaičius

R.B.0262

P – pokyčio rodiklis
(kintamasis):
„Dalyviai, kurie baigę
dalyvauti ESF
veiklose įgijo
kvalifikaciją“

Skaičius

Kvalifikacija – žinios, gebėjimai ar kompetencija,
įgyti ir pripažinti dalyvaujant ESF veiklose, kai
atsakinga institucija formaliai įvertina ir nustato,
kad asmens mokymosi (pagal formaliojo arba
neformaliojo švietimo programą) rezultatai atitinka
nustatytus standartus (šaltinis: Europos Komisijos
metodinis dokumentas dėl Europos socialinio
fondo stebėsenos ir vertinimo 2014–2020 m.
laikotarpiu (angl. Guidance document on
Monitoring and Evaluation of European Cohesion
Policy – European Social Fund:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884
&langId=en).

Reikšmė nurodoma
automatiškai pagal
stebėsenos rodiklio
P.B.001 „Bedarbiai,
įskaitant ilgalaikius
bedarbius, dalyvavę
ESF veiklose“
pasiekimus.

apibendrintą
informaciją apie dalyvį
projekto vykdytojas
teikia per Iš Europos
Sąjungos fondų lėšų
bendrai finansuojamų
projektų duomenų
elektroninių mainų
svetainę (DMS).
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, informacija
apie jo pasiekimą taip
pat nurodoma
mokėjimo prašyme.

patvirtinama, kad
dalyvaujant ESF
veiklose įgytos žinios,
gebėjimai ar
kompetencija atitinka
nustatytus standartus.

Sumuojami asmenys,
kurie įgijo
kvalifikaciją baigę
dalyvauti ESF lėšomis
finansuojamuose
mokymuose (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

1.2. Pakeičiu rodiklio R.B.027 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.027

„Dalyviai, kurie baigę
dalyvauti ESF
veiklose pradėjo
dirbti, įskaitant
savarankišką darbą“

Procentai

Priskiriamas bedarbis arba neaktyvus asmuo, kuris
baigęs dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką darbą, o pradėdamas
dalyvauti ESF veiklose buvo bedarbis arba
neaktyvus.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Bedarbis – asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojami dalyviai,
kurie baigę dalyvauti
ESF veiklose pradėjo
dirbti, įskaitant
savarankišką darbą
(asmenų skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose
veiklose pagal tą patį
projektą,
skaičiuojamas vieną
kartą.
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, jis

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių apklausos apie
pasiektus rezultatus
anketa, kuri pildoma,
kai asmuo paskutinį
kartą baigia dalyvauti
projekto veiklose.
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu,
įgyvendinančioji
institucija stebėsenos
rodiklio reikšmę
patikrina Valstybinio
socialinio draudimo
fondo valdybos prie

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
bedarbis arba
neaktyvus asmuo
deklaruoja, kad baigęs
dalyvauti projekto
veiklose arba per 28
kalendorines dienas po
paskutinio dalyvavimo
projekto veiklose
pabaigos pradėjo
dirbti, įskaitant
savarankišką darbą.
Tais atvejais, kai
stebėsenos rodiklis yra
nustatytas projekto

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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R.B.0271

B – bazinis rodiklis
(susietasis):
„Bedarbiai, įskaitant
ilgalaikius bedarbius,
dalyvavę ESF
veiklose“

Skaičius

R.B.0272

P – pokyčio rodiklis
(kintamasis):
„Dalyviai, kurie baigę
dalyvauti ESF
veiklose pradėjo
dirbti, įskaitant
savarankišką darbą“

Skaičius

ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra registruotas kaip bedarbis.

skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.

Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo
asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtų
asmenų, nei prie bedarbių (šaltinis: Lietuvos
statistikos departamentas:
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas).
Jei asmuo įstatymų nustatyta tvarka yra
įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje, tačiau
mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal
formaliojo profesinio mokymo programą arba
studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės
formos studijų programas, jis laikomas neaktyviu
asmeniu.
Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo,
esantis vaiko priežiūros atostogose (iki vaikui
sukaks treji metai) ir neregistruotas kaip bedarbis.
Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse.

Reikšmė nurodoma
automatiškai pagal
stebėsenos rodiklio
P.B.001 „Bedarbiai,
įskaitant ilgalaikius
bedarbius, dalyvavę
ESF veiklose“
pasiekimus.

Pradėjęs dirbti asmuo – asmuo, kuris tapo
darbuotoju, valstybės tarnautoju arba savarankiškai
dirbančiu asmeniu.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir pareigas)
ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais įgyti darbo
teises ir sukurti darbo pareigas) turintis fizinis
asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir veiksnumą
įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų, išskyrus
įstatymų nustatytas išimtis (šaltinis: Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas).
Įskaičiuojamas asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl,
pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto
arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą
jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas
neaktyviu).
Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra vaiko priežiūros
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse); šie asmenys
skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra
registruoti kaip bedarbiai.

Sumuojami asmenys,
kurie baigę dalyvauti
ESF veiklose pradėjo
dirbti, įskaitant
savarankišką darbą
(asmenų skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
(toliau – SODRA)
duomenų bazėje ir (ar)
kituose registruose,
išskyrus atvejus, kai
projekto vykdytojas
yra Lietuvos darbo
birža prie Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos.
Jei tokios galimybės
nėra,
įgyvendinančiosios
institucijos prašymu
projekto vykdytojas
stebėsenos rodikliui
pagrįsti pateikia
dokumentus:
dalyvių sąrašų
suvestines, darbo
sutarčių, verslo
liudijimų,
individualios veiklos
pažymų kopijas, VĮ
Žemės ūkio
informacijos ir kaimo
verslo centro pažymų
apie žemės valdų dydį
kopijas; SODROS
duomenų bazės, darbo
biržos duomenų bazės
išrašus ir kitus
dokumentus, kuriais
patvirtinama pasiekta
stebėsenos rodiklio
reikšmė.
Antriniai šaltiniai:
apibendrintą
informaciją apie dalyvį
projekto vykdytojas
teikia per Iš Europos
Sąjungos fondų lėšų
bendrai finansuojamų
projektų duomenų
elektroninių mainų
svetainę (DMS).
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, informacija
apie jo pasiekimą taip

lygmeniu, jis laikomas
pasiektu, kai baigęs
dalyvauti projekto
veiklose arba per 28
kalendorines dienas po
paskutinio dalyvavimo
projekto veiklose
pabaigos bedarbis arba
neaktyvus asmuo
pradeda dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą.
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pat nurodoma
mokėjimo prašyme.

Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).

1.3. Pakeičiu rodiklio R.B.208 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.028

„Dalyviai, kurių
padėtis yra nepalanki,
kurie baigę dalyvauti
ESF veiklose pradėjo
ieškoti darbo, pradėjo
mokytis, įgijo
kvalifikaciją arba
pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą“

Skaičius

Dalyviai, kurių padėtis yra nepalanki, – asmenys,
kurie priskirti prie šių produkto stebėsenos rodiklių:
- P.B.012 „ESF veiklose dalyvavę asmenys,
gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas neturi
darbo“;
- P.B.014 „ESF veiklose dalyvavę asmenys,
gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų
ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų“;
- P.B.015 „Migrantai, užsienio kilmės dalyviai,
mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes,
pavyzdžiui, romus), dalyvavę ESF veiklose“;
- P.B.016 „Neįgalieji, dalyvavę ESF veiklose“;
- P.B.017 „Kiti asmenys, kurių padėtis yra
nepalanki, dalyvavę ESF veiklose“.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Pradėjęs ieškoti darbo asmuo – asmuo, kuris:
1) viešųjų įdarbinimo tarnybų buvo naujai
užregistruotas kaip ieškantis darbo; 2) pasirašė
sutartį dėl tarpininkavimo įdarbinant paslaugų
teikimo srityje arba 3) pats aktyviai ieško darbo, t.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Sumuojami dalyviai,
kurių padėtis yra
nepalanki ir kurie
baigę dalyvauti ESF
veiklose pradėjo
ieškoti darbo, pradėjo
mokytis, įgijo
kvalifikaciją arba
pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą
(asmenų skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose
projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių apklausos apie
pasiektus rezultatus
anketa, kuri pildoma,
kai asmuo paskutinį
kartą baigia dalyvauti
projekto veiklose.
Antriniai šaltiniai:
apibendrintą
informaciją apie dalyvį
projekto vykdytojas
teikia per Iš Europos
Sąjungos fondų lėšų
bendrai finansuojamų
projektų duomenų
elektroninių mainų
svetainę (DMS).

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
neaktyvus asmuo
deklaruoja, kad baigęs
dalyvauti projekto
veiklose arba per 28
kalendorines dienas po
paskutinio dalyvavimo
projekto veiklose
pabaigos pradėjo
ieškoti darbo, pradėjo
mokytis, įgijo
kvalifikaciją arba
pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą.

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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y. yra paskelbęs savo gyvenimo aprašymą bent
vienoje įdarbinimo tarnybos interneto svetainėje.
Pradėjęs mokytis asmuo – asmuo, pasirašęs
mokymo sutartį arba įtrauktas į besimokančių
dalyvių sąrašus (kai formaliojo ar neformaliojo
švietimo programa pradedama įgyvendinti vėliau
nei per 28 kalendorines dienas po asmens baigimo
dalyvauti ESF veiklose dienos). Mokymų
finansavimo šaltinis nėra svarbus.
Kvalifikacija – žinios, gebėjimai ar kompetencija,
įgyti ir pripažinti dalyvaujant ESF veiklose, kai
atsakinga institucija formaliai įvertina ir nustato,
kad asmens mokymosi (pagal formaliojo arba
neformaliojo švietimo programą) rezultatai atitinka
nustatytus standartus (šaltinis: Europos Komisijos
metodinis dokumentas dėl Europos socialinio
fondo stebėsenos ir vertinimo 2014–2020 m.
laikotarpiu, skelbiamas interneto svetainėje:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884
&langId=en).
Pradėjęs dirbti asmuo – asmuo, kuris tapo
darbuotoju, valstybės tarnautoju arba savarankiškai
dirbančiu asmeniu.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir
pareigas) ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais
įgyti darbo teises ir sukurti darbo pareigas) turintis
fizinis asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir
veiksnumą įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų,
išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (šaltinis:
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas).
Įskaičiuojamas asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl,
pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto
arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą
jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas
neaktyviu).
Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra vaiko priežiūros
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse); šie asmenys
skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra
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registruoti kaip bedarbiai.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).

1.4. Pakeičiu rodiklio R.B.029 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.029

„Dalyviai, kurie baigę
dalyvauti ESF
veiklose po 6 mėnesių
pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą“

Skaičius

Priskiriamas bedarbis arba neaktyvus asmuo, kuris
praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose
pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką
darbą, o pradėdamas dalyvauti ESF veiklose buvo
bedarbis arba neaktyvus.
6 mėnesiai po dalyvavimo ESF veiklose pabaigos –
laikotarpis, kuris trunka ne ilgiau kaip 6 mėnesius
(180 kalendorinių dienų) nuo asmens paskutinio
dalyvavimo ESF veiklose pabaigos.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Bedarbis – asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).

Įvedamasis

Skaičiuojamas
atliekant tyrimą ,
naudojant
reprezentatyvią
dalyvių imtį kiekvieno
investicinio prioriteto
lygiu.

Pirminiai šaltiniai:
VšĮ Europos socialinio
fondo agentūros atlikto
tyrimo ataskaita.
Tyrimo duomenys
gaunami iš SODROS
duomenų bazės ir (ar)
kitų registrų.
Jei tokios galimybės
nėra, duomenys
renkami apklausos
būdu.
Antriniai šaltiniai:
metinės veiksmų
programos
įgyvendinimo
ataskaitos už 2018 ir
2023 m. (kurios
Europos Komisijai
teikiamos 2019 ir 2025

Pasiekta stebėsenos
rodiklio reikšmė
nustatoma 2018 m. ir
2023 m. pabaigoje
atliekant tyrimą, kurio
metu asmuo
deklaruoja, kad
praėjus 6 mėnesiams
(180 kalendorinių
dienų) po dalyvavimo
ESF veiklose pabaigos
jis pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą.

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
apskaičiavimą
atliekant tyrimą ir
registravimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakinga
įgyvendinančioji
institucija (VšĮ
Europos socialinio
fondo agentūra).“
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Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra registruotas kaip bedarbis.
Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo
asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtų
asmenų, nei prie bedarbių (šaltinis: Lietuvos
statistikos departamentas:
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas).
Jei asmuo įstatymų nustatyta tvarka yra
įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje, tačiau
mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal
formaliojo profesinio mokymo programą arba
studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės
formos studijų programas, jis laikomas neaktyviu
asmeniu.
Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo,
esantis vaiko priežiūros atostogose (iki vaikui
sukaks treji metai) ir neregistruotas kaip bedarbis.
Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse.
Pradėjęs dirbti asmuo – asmuo, kuris tapo
darbuotoju, valstybės tarnautoju arba savarankiškai
dirbančiu asmeniu.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir
pareigas) ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais
įgyti darbo teises ir sukurti darbo pareigas) turintis
fizinis asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir
veiksnumą įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų,
išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (šaltinis:
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas).
Įskaičiuojamas asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl,
pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto
arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą
jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas
neaktyviu).
Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra vaiko priežiūros
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse); šie asmenys

m. atitinkamai),
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
posistemis
(SFMIS2014).
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skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra
registruoti kaip bedarbiai.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).

1.5. Pakeičiu rodiklio R.B.030 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.030

„Dalyviai, kurių
padėtis darbo rinkoje
pagerėjo po 6
mėnesių baigus
dalyvauti ESF
veiklose“

Skaičius

Priskiriamas asmuo, kuris yra dirbantis (tiek
pradėdamas dalyvauti ESF veiklose, tiek baigęs
jose dalyvauti) ir jo padėtis darbo rinkoje pagerėjo
praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose
pabaigos (palyginti su situacija, kai jis pirmą kartą
pradėjo dalyvauti ESF veiklose).
6 mėnesiai po dalyvavimo ESF veiklose pabaigos –
laikotarpis, kuris trunka iki 6 mėnesių (180
kalendorinių dienų) nuo asmens paskutinio
dalyvavimo ESF veiklose pabaigos.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Dirbantis asmuo – darbuotojas, valstybės
tarnautojas arba savarankiškai dirbantis asmuo.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo

Įvedamasis

Skaičiuojamas
atliekant tyrimą,
naudojant
reprezentatyvią
dalyvių imtį kiekvieno
investicinio prioriteto
lygiu.

Pirminiai šaltiniai:
VšĮ Europos socialinio
fondo agentūros atlikto
tyrimo ataskaita.
Antriniai šaltiniai:
metinės veiksmų
programos
įgyvendinimo
ataskaitos už 2018 ir
2023 m. (kurios
Europos Komisijai
teikiamos 2019 ir 2025
m. atitinkamai),
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
posistemis
(SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos
rodiklio reikšmė
nustatoma 2018 m. ir
2023 m. pabaigoje
atliekant tyrimą, kurio
metu asmuo
deklaruoja, kad
praėjus 6 mėnesiams
(180 kalendorinių
dienų) po dalyvavimo
ESF veiklose pabaigos
jo padėtis darbo
rinkoje pagerėjo.

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
apskaičiavimą
atliekant tyrimą ir
registravimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakinga
įgyvendinančioji
institucija (VšĮ
Europos socialinio
fondo agentūra).“
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sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir
pareigas) ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais
įgyti darbo teises ir sukurti darbo pareigas) turintis
fizinis asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir
veiksnumą įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų,
išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (šaltinis:
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas).
Įskaičiuojamas asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl,
pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto
arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą
jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas
neaktyviu).
Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra vaiko priežiūros
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse); šie asmenys
skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra
registruoti kaip bedarbiai.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
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Padėtis darbo rinkoje laikoma pagerėjusia, jei
asmuo:
- pradėjo dirbti pagal neterminuotą sutartį arba
gavo nuolatinę darbo vietą (vietoj laikinos darbo
vietos arba darbo pagal terminuotą darbo sutartį);
- pradėjo dirbti visu etatu (vietoj nesavanoriško
darbo ne visu etatu, kai negalėjo rasti darbo visu
etatu);
- pradėjo dirbti darbą, reikalaujantį aukštesnio lygio
kompetencijų, įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir
atitinkamai daugiau atsakomybės;
- gavo paskatinimą (buvo paaukštintas ir (arba)
pradėjo gauti didesnį atlygį ir pan.).

1.6. Pakeičiu rodiklio R.B.031 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.031

„Vyresni negu 54
metų dalyviai, kurie
baigę dalyvauti ESF
veiklose po 6 mėnesių
pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą“

Skaičius

Priskiriamas 55 metų ar vyresnis asmuo, kuris
praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose
pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką
darbą, o pradėdamas dalyvauti ESF veiklose buvo
bedarbis arba neaktyvus.
Asmens amžius yra skaičiuojamas nuo gimimo
dienos ir nustatomas tą dieną, kai asmuo pradeda
dalyvauti ESF veiklose.
6 mėnesiai po dalyvavimo ESF veiklose pabaigos –
laikotarpis, kuris trunka iki 6 mėnesių (180
kalendorinių dienų) nuo asmens paskutinio
dalyvavimo ESF veiklose pabaigos.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Bedarbis – asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra registruotas kaip bedarbis.
Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo
asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtų
asmenų, nei prie bedarbių (šaltinis: Lietuvos
statistikos departamentas:
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas).
Jei asmuo įstatymų nustatyta tvarka yra
įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje, tačiau

Įvedamasis

Skaičiuojamas
atliekant tyrimą,
naudojant
reprezentatyvią
dalyvių imtį kiekvieno
investicinio prioriteto
lygiu.

Pirminiai šaltiniai: VšĮ
Europos socialinio
fondo agentūros atlikto
tyrimo ataskaita.
Tyrimo duomenys
gaunami iš SODROS
duomenų bazės ir (ar)
kitų registrų.
Jei tokios galimybės
nėra, duomenys
renkami apklausos
būdu.
Antriniai šaltiniai:
metinės veiksmų
programos
įgyvendinimo
ataskaitos už 2018 ir
2023 m. (kurios
Europos Komisijai
teikiamos 2019 ir 2025
m. atitinkamai),
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
posistemis
(SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos
rodiklio reikšmė
nustatoma 2018 m. ir
2023 m. pabaigoje
atliekant tyrimą , kurio
metu 55 metų ar
vyresnis asmuo
deklaruoja, kad
praėjus 6 mėnesiams
(180 kalendorinių
dienų) po dalyvavimo
ESF veiklose pabaigos
jis pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą.

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
apskaičiavimą
atliekant tyrimą ir
registravimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakinga
įgyvendinančioji
institucija (VšĮ
Europos socialinio
fondo agentūra).“
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mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal
formaliojo profesinio mokymo programą arba
studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės
formos studijų programas, jis laikomas neaktyviu
asmeniu.
Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo,
esantis vaiko priežiūros atostogose (iki vaikui
sukaks treji metai) ir neregistruotas kaip bedarbis.
Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse.
Pradėjęs dirbti asmuo – asmuo, kuris tapo
darbuotoju, valstybės tarnautoju arba savarankiškai
dirbančiu asmeniu.
Šis stebėsenos rodiklis yra stebėsenos rodiklio
R.B.029 „Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF
veiklose po 6 mėnesių pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą“ pogrupis, t. y. šiam stebėsenos
rodikliui priskirtas asmuo taip pat įskaičiuojamas ir
į bendrą dalyvių, kurie baigę dalyvauti ESF
veiklose po 6 mėnesių pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą, skaičių.
Darbuotojas − fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir pareigas)
ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais įgyti darbo
teises ir sukurti darbo pareigas) turintis fizinis
asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir veiksnumą
įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų, išskyrus
įstatymų nustatytas išimtis (šaltinis: Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas).
Įskaičiuojamas asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl,
pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto
arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą
jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas
neaktyviu). Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra
vaiko priežiūros atostogose (kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos darbo kodekse); šie asmenys
skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra
registruoti kaip bedarbiai.
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
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neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).

1.7. Pakeičiu rodiklio R.B.032 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.032

„Dalyviai, kurių
padėtis yra nepalanki,
kurie baigę dalyvauti
ESF veiklose po 6
mėnesių pradėjo
dirbti, įskaitant
savarankišką darbą“

Skaičius

Dalyviai, kurių padėtis yra nepalanki, – asmenys,
kurie priskirti prie šių produkto stebėsenos rodiklių:
- P.B.012 „ESF veiklose dalyvavę asmenys,
gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas neturi
darbo“;
- P.B.014 „ESF veiklose dalyvavę asmenys,
gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų
ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų“;
- P.B.015 „Migrantai, užsienio kilmės dalyviai,
mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes,
pavyzdžiui, romus), dalyvavę ESF veiklose“;
- P.B.016 „Neįgalieji, dalyvavę ESF veiklose“;
- P.B.017 „Kiti asmenys, kurių padėtis yra
nepalanki, dalyvavę ESF veiklose“.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Pradėjęs dirbti asmuo – asmuo, kuris tapo
darbuotoju, valstybės tarnautoju arba savarankiškai
dirbančiu asmeniu.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį

Įvedamasis

Skaičiuojamas
atliekant tyrimą,
naudojant
reprezentatyvią
dalyvių imtį kiekvieno
investicinio prioriteto
lygiu.

Pirminiai šaltiniai: VšĮ
Europos socialinio
fondo agentūros atlikto
tyrimo ataskaita.
Tyrimo duomenys
gaunami iš SODROS
duomenų bazės ir (ar)
kitų registrų.
Jei tokios galimybės
nėra, duomenys
renkami apklausos
būdu.
Antriniai šaltiniai:
metinės veiksmų
programos
įgyvendinimo
ataskaitos už 2018 ir
2023 m. (kurios
Europos Komisijai
teikiamos 2019 ir 2025
m. atitinkamai),
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų

Pasiekta stebėsenos
rodiklio reikšmė
nustatoma 2018 m. ir
2023 m. pabaigoje
atliekant tyrimą, kurio
metu asmuo, kurio
padėtis yra nepalanki,
deklaruoja, kad
praėjus 6 mėnesiams
(180 kalendorinių
dienų) po dalyvavimo
ESF veiklose pabaigos
jis pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą.

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
apskaičiavimą
atliekant tyrimą ir
registravimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakinga
įgyvendinančioji
institucija (VšĮ
Europos socialinio
fondo agentūra).“
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teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir pareigas)
ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais įgyti darbo
teises ir sukurti darbo pareigas) turintis fizinis
asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir veiksnumą
įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų, išskyrus
įstatymų nustatytas išimtis (šaltinis: Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas).
Įskaičiuojamas asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl,
pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto
arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą
jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas
neaktyviu). Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra
vaiko priežiūros atostogose (kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos darbo kodekse); šie asmenys
skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra
registruoti kaip bedarbiai.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Šis stebėsenos rodiklis yra stebėsenos rodiklio
R.B.029 „Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF

posistemis
(SFMIS2014).
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veiklose po 6 mėnesių pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą“ pogrupis, t. y. šiam stebėsenos
rodikliui priskirtas asmuo taip pat įskaičiuojamas ir
į bendrą dalyvių, kurie baigę dalyvauti ESF
veiklose po 6 mėnesių pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą, skaičių.

1.8. Pakeičiu rodiklio R.B.033 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.033

„Dalyviai, kurie baigę
dalyvauti ESF
veiklose įgijo
kvalifikaciją“

Procentai

Priskiriamas asmuo, kuris baigęs dalyvauti ESF
veiklose įgijo kvalifikaciją, kurios neturėjo
pradėdamas dalyvauti ESF veiklose ir kuri buvo
įgyta dėl dalyvavimo ESF veiklose.
Jei stebėsenos rodiklis yra nustatytas projekto
lygmeniu, dalyvis yra suprantamas kaip 55 metų ir
vyresnis asmuo, kuris yra bedarbis, įskaitant
ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvus nesimokantis
asmuo.
Asmens amžius yra skaičiuojamas nuo gimimo
dienos ir nustatomas tą dieną, kai asmuo pradeda
dalyvauti ESF veiklose.
Bedarbis – asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra registruotas kaip bedarbis.

R.B.0331

B – bazinis rodiklis
(susietasis):

Skaičius

Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo
asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtų
asmenų, nei prie bedarbių (šaltinis: Lietuvos
statistikos departamentas:
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas .
Jei asmuo įstatymų nustatyta tvarka yra
įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje, tačiau
mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal
formaliojo profesinio mokymo programą arba
studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės
formos studijų programas, jis laikomas neaktyviu
asmeniu.
Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo,
esantis vaiko priežiūros atostogose (iki vaikui
sukaks treji metai) ir neregistruotas kaip bedarbis.
Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojami dalyviai,
kurie baigę dalyvauti
ESF veiklose įgijo
kvalifikaciją (asmenų
skaičius). Tas pats
asmuo, dalyvavęs
keliuose to paties
projekto mokymuose,
skaičiuojamas vieną
kartą.
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu,
skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių apklausos apie
pasiektus rezultatus
anketa, kuri pildoma,
kai asmuo paskutinį
kartą baigia dalyvauti
projekto veiklose.
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, taip pat
pateikiami
dokumentai:
dalyvių sąrašų
suvestinės,
pažymėjimų, kuriais
patvirtinamas
kvalifikacijos įgijimas
ar patobulinimas ir
kompetencijos atitiktis
nustatytiems
standartams, kopijos.
Antriniai šaltiniai:
apibendrintą
informaciją apie dalyvį
projekto vykdytojas
teikia per Iš Europos
Sąjungos fondų lėšų
bendrai finansuojamų
projektų duomenų
elektroninių mainų
svetainę (DMS).
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, informacija
apie jo pasiekimą taip
pat nurodoma
mokėjimo prašyme.
Reikšmė nurodoma
automatiškai pagal

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
dalyvis deklaruoja,
kad baigęs dalyvauti
projekto veiklose arba
per 28 kalendorines
dienas po paskutinio
dalyvavimo projekto
veiklose pabaigos įgijo
kvalifikaciją.
Tais atvejais, kai
stebėsenos rodiklis yra
nustatytas projekto
lygmeniu, jis laikomas
pasiektu, kai baigęs
dalyvauti projekto
veiklose arba per 28
kalendorines dienas po
paskutinio dalyvavimo
projekto veiklose
pabaigos asmuo gauna
pažymėjimą ar kitą
dokumentą, kuriuo
patvirtinama, kad
dalyvaujant ESF
veiklose įgytos žinios,
gebėjimai ar
kompetencija atitinka
nustatytus standartus.

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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„Vyresni negu 54
metų asmenys, kurie
yra bedarbiai,
įskaitant ilgalaikius
bedarbius, arba
neaktyvūs
nesimokantys
asmenys, dalyvavę
ESF veiklose“

R.B.0332

P – pokyčio rodiklis
(kintamasis):
„Dalyviai, kurie baigę
dalyvauti ESF
veiklose įgijo
kvalifikaciją“

stebėsenos rodiklio
P.B.008 „Vyresni negu
54 metų asmenys,
kurie yra bedarbiai,
įskaitant ilgalaikius
bedarbius, arba
neaktyvūs
nesimokantys
asmenys, dalyvavę
ESF veiklose“
pasiekimus.

Respublikos darbo kodekse.
Neaktyvus nesimokantis asmuo – neaktyvus
asmuo, kuris nesimoko pagal formaliojo švietimo
programą ar neformaliojo profesinio mokymo
programą. Programos suprantamos taip, kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Skaičius

Kvalifikacija – žinios, gebėjimai ar kompetencija,
įgyti ir pripažinti dalyvaujant ESF veiklose, kai
atsakinga institucija formaliai įvertina ir nustato,
kad asmens mokymosi (pagal formaliojo arba
neformaliojo švietimo programą) rezultatai atitinka
nustatytus standartus (šaltinis: Europos Komisijos
metodinis dokumentas dėl Europos socialinio
fondo stebėsenos ir vertinimo 2014–2020 m.
laikotarpiu).

Sumuojami asmenys,
kurie baigę dalyvauti
ESF lėšomis
finansuojamuose
mokymuose įgijo
kvalifikaciją (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

1.9. Pakeičiu rodiklio R.B.034 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.034

„Dalyviai, kurie baigę
dalyvauti ESF
veiklose pradėjo
dirbti, įskaitant
savarankišką darbą“

Procentai

Priskiriamas bedarbis arba neaktyvus asmuo, kuris
baigęs dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką darbą, o pradėdamas
dalyvauti ESF veiklose buvo bedarbis arba
neaktyvus.
Jei stebėsenos rodiklis yra nustatytas projekto
lygmeniu, dalyvis yra suprantamas kaip 55 metų ir
vyresnis asmuo, kuris yra bedarbis, įskaitant
ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvus nesimokantis
asmuo.
Asmens amžius yra skaičiuojamas nuo gimimo
dienos ir nustatomas tą dieną, kai asmuo pradeda
dalyvauti ESF veiklose.

R.B.0341

B – bazinis rodiklis
(susietasis):
„Vyresni negu 54

Skaičius

Bedarbis – asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojami dalyviai,
kurie baigę dalyvauti
ESF veiklose pradėjo
dirbti, įskaitant
savarankišką darbą
(asmenų skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliuose to
paties projekto
mokymuose,
skaičiuojamas vieną
kartą.
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu,
skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.
Reikšmė nurodoma
automatiškai pagal
stebėsenos rodiklio

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių apklausos apie
pasiektus rezultatus
anketa, kuri pildoma,
kai asmuo paskutinį
kartą baigia dalyvauti
projekto veiklose.
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu,
įgyvendinančioji
institucija stebėsenos
rodiklio reikšmę
patikrina SODROS
duomenų bazėje ir (ar)
kituose registruose,
išskyrus atvejus, kai
projekto vykdytojas
yra Lietuvos darbo
birža prie Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos.

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
bedarbis arba
neaktyvus asmuo
deklaruoja, kad baigęs
dalyvauti projekto
veiklose arba per 28
kalendorines dienas po
paskutinio dalyvavimo
projekto veiklose
pabaigos pradėjo
dirbti, įskaitant
savarankišką darbą.
Tais atvejais, kai
stebėsenos rodiklis yra
nustatytas projekto
lygmeniu, jis laikomas
pasiektu, kai baigęs
dalyvauti projekto
veiklose arba per 28
kalendorines dienas po
paskutinio dalyvavimo

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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metų asmenys, kurie
yra bedarbiai,
įskaitant ilgalaikius
bedarbius, arba
neaktyvūs
nesimokantys
asmenys, dalyvavę
ESF veiklose“

R.B.0342

P – pokyčio rodiklis
(kintamasis):
„Dalyviai, kurie baigę
dalyvauti ESF
veiklose pradėjo
dirbti, įskaitant
savarankišką darbą“

Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra registruotas kaip bedarbis.
Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo
asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtų
asmenų, nei prie bedarbių (šaltinis: Lietuvos
statistikos departamentas:
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas).
Skaičius

Jei asmuo įstatymų nustatyta tvarka yra
įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje, tačiau
mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal
formaliojo profesinio mokymo programą arba
studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės
formos studijų programas, jis laikomas neaktyviu
asmeniu.
Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo,
esantis vaiko priežiūros atostogose (iki vaikui
sukaks treji metai), neregistruotas kaip bedarbis.
Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse.
Neaktyvus nesimokantis asmuo – neaktyvus
asmuo, kuris nesimoko pagal formaliojo švietimo
programą ar neformaliojo profesinio mokymo
programą. Programos suprantamos taip, kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Pradėjęs dirbti asmuo – asmuo, kuris tapo
darbuotoju, valstybės tarnautoju arba savarankiškai
dirbančiu asmeniu.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir pareigas)
ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais įgyti darbo
teises ir sukurti darbo pareigas) turintis fizinis
asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir veiksnumą
įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų, išskyrus
įstatymų nustatytas išimtis (šaltinis: Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas). Įskaičiuojamas
asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl,
pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto
arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės

P.B.008 „Vyresni negu
54 metų asmenys,
kurie yra bedarbiai,
įskaitant ilgalaikius
bedarbius, arba
neaktyvūs
nesimokantys
asmenys, dalyvavę
ESF veiklose“
pasiekimus.
Sumuojami asmenys,
kurie baigę dalyvauti
ESF veiklose pradėjo
dirbti, įskaitant
savarankišką darbą
(asmenų skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Jei tokios galimybės
nėra,
įgyvendinančiosios
institucijos prašymu
projekto vykdytojas
stebėsenos rodikliui
pagrįsti pateikia
dokumentus:
dalyvių sąrašų
suvestines, darbo
sutarčių, verslo
liudijimų,
individualios veiklos
pažymų kopijas, VĮ
Žemės ūkio
informacijos ir kaimo
verslo centro pažymų
apie žemės valdų dydį
kopijas; SODROS
duomenų bazės, darbo
biržos duomenų bazės
išrašus ir kitus
dokumentus, kuriais
patvirtinama pasiekta
stebėsenos rodiklio
reikšmė.
Antriniai šaltiniai:
apibendrintą
informaciją apie dalyvį
projekto vykdytojas
teikia per Iš Europos
Sąjungos fondų lėšų
bendrai finansuojamų
projektų duomenų
elektroninių mainų
svetainę (DMS).
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, informacija
apie jo pasiekimą taip
pat nurodoma
mokėjimo prašyme.

projekto veiklose
pabaigos bedarbis arba
neaktyvus asmuo
pradeda dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą.
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atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą
jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas
neaktyviu). Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra
vaiko priežiūros atostogose (kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos darbo kodekse); šie asmenys
skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra
registruoti kaip bedarbiai.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).

1.10. Pakeičiu rodiklio R.B.101 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.101

R.B.1011

„Bedarbiai dalyviai,
kurie baigė dalyvauti
JUI remiamoje
intervencijoje“

B – bazinis
stebėsenos rodiklis
(kintamasis):
„Bedarbiai dalyviai,

Procentai

Skaičius

Bedarbis– asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra registruotas kaip bedarbis.
JUI remiama intervencija – visuma JUI (ESF)

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių sąrašai ir (ar)
dalyvių sąrašų
suvestinės,
individualūs veiklos
planai.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.
Sumuojami bedarbiai
dalyviai, kurie pradėjo
dalyvauti JUI lėšomis
finansuojamose

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
bedarbis dalyvis
paskutinį kartą baigia
dalyvauti JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
reikšmę teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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kurie pradėjo
dalyvauti JUI
remiamoje
intervencijoje“

R.B.1012

P – pokyčio
stebėsenos rodiklis
(kintamasis):
„Bedarbiai dalyviai,
kurie baigė dalyvauti
JUI remiamoje
intervencijoje“

lėšomis finansuojamų veiklų ir subsidijuojamų
pasiūlymų, kurie yra individuliai suplanuoti jaunam
asmeniui, siekiant integruoti jį į darbo rinką
(švietimo sistemą) ir (arba) skatinti jo aktyvumą
darbo rinkoje.
Pradėjęs dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje
asmuo – asmuo, įtrauktas į dalyvių sąrašus.
Skaičius

veiklose (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties JUI (ESF)
projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.
Sumuojami bedarbiai
dalyviai, kurie baigė
dalyvauti JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose (asmenų
skaičius).

Dalyvis – tiesioginės naudos iš JUI remiamos
intervencijos gaunantis asmuo, kurio tapatybė gali
būti nustatyta, kurio gali būti prašoma pateikti
informaciją apie jo savybes ir su kuriuo siejamos
konkrečios išlaidos (šaltinis: 2013 m. gruodžio 17
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1081/2006 (OL 2013 L 347, p. 470) (toliau –
Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013).

Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties JUI projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Baigęs dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje
asmuo – asmuo, dalyvavęs JUI remiamos
intervencijos veiklose pagal nustatytą dalyvavimo
šios intervencijos grafiką iki paskutinės grafike
numatytos dienos (sesijos).
Neįskaičiuojamas dalyvis, kuris pasitraukė iš JUI
lėšomis finansuojamų veiklų dar iki intervencijos
įgyvendinimo pabaigos arba nesilaikė nustatyto
grafiko. Nesilaikyti grafiko galima tik tuo atveju,
kai yra pateisinama priežastis (pavyzdžiui, liga) ir
kai tai trunka ne ilgiau kaip 10 proc. viso
dalyvavimo JUI lėšomis finansuojamose veiklose
laiko (turi būti tenkinamos abi sąlygos).

1.11. Pakeičiu rodiklio R.B.102 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.102

R.B.1021

„Bedarbiai dalyviai,
kurie baigę
dalyvavimą gavo
pasiūlymą dėl darbo,
tolesnio mokymosi,
pameistrystės ar
stažuotės“
B – bazinis rodiklis
(kintamasis):
„Bedarbiai dalyviai,
kurie pradėjo
dalyvauti JUI
remiamoje
intervencijoje“

Procentai

Skaičius

Bedarbis– asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra registruotas kaip bedarbis.
Pradėjęs dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje
asmuo – asmuo, įtrauktas į dalyvių sąrašus.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.

Sumuojami bedarbiai
dalyviai, kurie pradėjo
dalyvauti JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių sąrašai ir (ar)
dalyvių sąrašų
suvestinės, pasiūlymo
dirbti, mokytis,
mokytis pameistrystės
būdu, atlikti stažuotę
(praktiką) gavimo
įrodymo dokumentas:
darbo, paslaugų
(civilinių) ar kitų
sutarčių, stažuotės
(praktikos) atlikimo
sutarčių,
priėmimo į mokyklas
pagal formaliojo

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
bedarbis dalyvis,
baigęs dalyvauti JUI
lėšomis
finansuojamose
veiklose, gauna
pasiūlymą dėl darbo,
tolesnio mokymosi,
pameistrystės ar
stažuotės (praktikos),
kuris yra įrodomas
patvirtinimo
dokumentais,
nurodytais prie
pirminių šaltinių.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
reikšmę teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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R.B.1022

P – pokyčio rodiklis
(kintamasis):
„Bedarbiai dalyviai,
kurie baigę
dalyvavimą gavo
pasiūlymą dėl darbo,
tolesnio mokymosi,
pameistrystės ar
stažuotės“

Skaičius

Dalyvis – tiesioginės naudos iš JUI remiamos
intervencijos gaunantis asmuo, kurio tapatybė gali
būti nustatyta, kurio gali būti prašoma pateikti
informaciją apie jo savybes ir su kuriuo siejamos
konkrečios išlaidos (šaltinis: Reglamentas (ES) Nr.
1304/2013).
JUI remiama intervencija – visuma „Jaunimo
užimtumo iniciatyvos“ (ESF) lėšomis finansuojamų
veiklų ir subsidijuojamų pasiūlymų, kurie yra
individualiai suplanuoti jaunam asmeniui, siekiant
integruoti jį į darbo rinką (švietimo sistemą) ir
(arba) skatinti jo aktyvumą darbo rinkoje.
Dalyvavimo pabaiga – laikotarpis, kuris trunka nuo
asmens dalyvavimo JUI lėšomis finansuojamose
veiklose pradžios iki 4 savaičių (28 kalendorinės
dienos) po paskutinio dalyvavimo pabaigos,
neatsižvelgiant į tai, ar asmuo baigė dalyvauti JUI
lėšomis finansuojamose veiklose (įgyvendino visas
jam skirtas veiklas) ar ne (pasitraukė neįgyvendinęs
visų jam skirtų veiklų).
Pasiūlymas – savanoriškas darbdavio, mokymo
įstaigos ar stažuotės (praktikos) organizatoriaus
siūlymas dirbti, mokytis ar atlikti stažuotę
(praktiką), kuris konkrečiam dalyviui leidžia
suprasti, kad priimdamas pasiūlymą jis kartu
prisiima ir tam tikrus įsipareigojimus. Pasiūlymas
gali būti įforminamas sutartimi ar kitu dokumentu,
kuriame aiškiai išreikštas darbdavio, mokymo
įstaigos ar stažuotės (praktikos) organizatoriaus
sutikimas priimti konkretų dalyvį. Pasiūlymas gali
būti subsidijuojamas ir nesubsidijuojamas.
Subsidijuojamu pasiūlymu laikomas pasiūlymas
dalyvauti atliekant savanorišką stažuotę (praktiką)
ar įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos
priemonę. Visi kiti pasiūlymai laikomi
nesubsidijuojamais.
Pasiūlymas dėl darbo – pasiūlymas tapti
darbuotoju, kuris suprantamas kaip fizinis asmuo,
pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 13
straipsnį turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą,
dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą (šaltinis:
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas). Taip pat
įskaičiuojamas pasiūlymas tapti valstybės
tarnautoju, kuris suprantamas kaip fizinis asmuo,
einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
2 straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).

paties JUI projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.
Sumuojami bedarbiai
dalyviai, kurie baigę
dalyvauti JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose gavo
pasiūlymą dėl darbo,
tolesnio mokymosi,
pameistrystės ar
stažuotės (praktikos)
(asmenų skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties JUI (ESF)
projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

švietimo arba
neformaliojo
profesinio mokymo
programas sutarčių
kopijos arba SODROS
duomenų bazės, Darbo
biržos duomenų bazės
išrašai, ataskaitos ir
pan.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.
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Tolesnis mokymasis – mokymasis pagal formaliojo
švietimo programą arba neformaliojo profesinio
mokymo programą. Programos suprantamos taip,
kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo
įstatyme.
Pameistrystė – profesinio mokymo organizavimo
forma, kai mokymas vykdomas darbo vietoje:
įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje,
pas laisvąjį mokytoją. Teorinis mokymas gali būti
vykdomas profesinio mokymo įstaigoje ar kitoje
mokykloje (šaltinis: Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo įstatymas).
Stažuotė (praktika) – ribotos trukmės darbinė
praktika verslo, viešojo sektoriaus institucijoje ar
pelno nesiekiančioje organizacijoje, siekiant įgyti
praktinės darbo patirties prieš pradedant dirbti
nuolatinį darbą. Stažuotė (praktika) gali trukti nuo
kelių savaičių iki kelių mėnesių ir dažniausiai yra
atliekama nesudarant darbo sutarties, nes
pagrindinė paskirtis yra suteikti darbo patirties, o
ne galimybę užsidirbti.
Stažuotės (praktikos) tipai:
1) Stažuotė (praktika) kaip akademinio ir (ar)
profesinio mokymosi programos privalomoji arba
pasirenkamoji dalis (t. y. stažuotė (praktika)
mokymosi metu).
2) Stažuotė (praktika) kaip privalomoji profesinio
mokymosi dalis (pvz., teisės, medicinos, mokymo,
projektavimo, apskaitos ir pan.).
3) Stažuotė (praktika) kaip aktyvios darbo rinkos
politikos dalis.
4) Stažuotė (praktika) dėl kurios susitaria
praktikantas ir priimančioji organizacija (verslo, ne
pelno ar valstybinė organizacija (institucija) be
trečiosios šalies įsitraukimo. Ši stažuotė (praktika),
dažniausiai atliekama baigus studijas ir (ar) kaip
darbo paieškos proceso dalis, vadinama stažuote
gavus diplomą, arba atviros rinkos stažuote
(praktika).
5) Tarptautinė stažuotė (praktika), kuri gali apimti
1, 2 ir 4 stažuotės (praktikos) tipus.

1.12. Pakeičiu rodiklio R.B.103 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.103

„Bedarbiai dalyviai,
kurie baigę
dalyvavimą pradėjo
mokytis, įgijo
kvalifikaciją arba
pradėjo dirbti,

Procentai

Bedarbis– asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių sąrašai ir (ar)
dalyvių sąrašų
suvestinės, priėmimo į
mokyklas pagal
formaliojo švietimo

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
bedarbis dalyvis,
baigęs dalyvauti JUI
lėšomis
finansuojamose

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
reikšmę teikimą
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R.B.1031

R.B.1032

įskaitant savarankišką
darbą“
B – bazinis rodiklis
(kintamasis):
„Bedarbiai dalyviai,
kurie pradėjo
dalyvauti JUI
remiamoje
intervencijoje“

Pokyčio rodiklis
(kintamasis):
„Bedarbiai dalyviai,
kurie baigę
dalyvavimą pradėjo
mokytis, įgijo
kvalifikaciją arba
pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą

Skaičius

įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra registruotas teritorinėje darbo biržoje kaip
bedarbis.
Pradėjęs dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje
asmuo – asmuo, įtrauktas į dalyvių sąrašus.

Skaičius

Dalyvis – tiesioginės naudos iš JUI remiamos
intervencijos gaunantis asmuo, kurio tapatybė gali
būti nustatyta, kurio gali būti prašoma pateikti
informaciją apie jo savybes ir su kuriuo siejamos
konkrečios išlaidos (šaltinis: Reglamentas (ES) Nr.
1304/2013).
Dalyviu laikomas tik tas bedarbis, kuris atitinka
bedarbio sąvoką ir kuris nesimoko pagal
suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio
ugdymo programas ar (ir) pagal formaliojo
profesinio mokymo programas savo lėšomis.
JUI remiama intervencija – visuma „Jaunimo
užimtumo iniciatyvos“ (ESF) lėšomis finansuojamų
veiklų ir subsidijuojamų pasiūlymų, kurie yra
individuliai suplanuoti jaunam asmeniui, siekiant
integruoti jį į darbo rinką (švietimo sistemą) ir
(arba) skatinti jo aktyvumą darbo rinkoje.
Skaičiuojami bedarbiai dalyviai, kurie baigę
dalyvauti JUI lėšomis finansuojamose veiklose
pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją, kurios neturėjo
pradėdami dalyvauti ir kuri buvo įgyta dėl šio
dalyvavimo, arba pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą, o pradėdami dalyvauti JUI
lėšomis finansuojamose veiklose nesimokė ar
nedirbo.
Bedarbio dalyvavimo pabaiga – laikotarpis, kuris
trunka iki 4 savaičių (28 kalendorinės dienos) po
asmens paskutinio dalyvavimo JUI remiamos
intervencijos veiklose, neatsižvelgiant į tai, ar
asmuo baigė dalyvauti JUI lėšomis finansuojamose
veiklose (įgyvendino visas jam skirtas veiklas) ar
ne (pasitraukė neįgyvendinęs jam skirtų veiklų).
Pradėjęs mokytis asmuo – asmuo, pasirašęs
mokymosi sutartį arba įtrauktas į besimokančių
bedarbių dalyvių sąrašus. Mokymų finansavimo
šaltinis nėra svarbus.
Įgijęs kvalifikaciją asmuo – asmuo, kuris
dalyvaudamas JUI lėšomis finansuojamose

Sumuojami bedarbiai
dalyviai, kurie pradėjo
dalyvauti JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties JUI (ESF)
projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.
Sumuojami bedarbiai
dalyviai, kurie baigę
dalyvauti JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose pradėjo
mokytis, įgijo
kvalifikaciją arba
pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą
(asmenų skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties JUI (ESF)
projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

arba neformaliojo
profesinio mokymo
programas sutarčių
kopijos arba išrašas iš
besimokančių dalyvių
sąrašo,
darbo, paslaugų
(civilinių) ar kitų
sutarčių kopijos,
verslo liudijimų,
individualios veiklos
vykdymo pažymų
kopijos, VĮ Žemės
ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro
pažymų apie žemės
valdų dydį kopijos;
pažymėjimai ir (arba)
kiti dokumentai,
kuriais patvirtinama,
kad dalyvaujant JUI
lėšomis
finansuojamose
veiklose įgytos žinios,
gebėjimai ar
kompetencija atitinka
nustatytus standartus,
arba SODROS
duomenų bazės, Darbo
biržos duomenų bazės
išrašai, ataskaitos ir
pan.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

veiklose, pradeda
mokytis, įgyja
kvalifikaciją arba
pradeda dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą, ir tai
patvirtinama prie
pirminių šaltinių
nurodytais
dokumentais.

antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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veiklose įgijo žinių, gebėjimų ar kompetencijų, o
atsakinga institucija atlikusi formalųjį vertinimą
pripažino, kad asmens mokymosi (pagal formaliojo
arba neformaliojo švietimo programą) rezultatai
atitinka nustatytus standartus (šaltinis: Europos
Komisijos metodinis dokumentas dėl Europos
socialinio fondo stebėsenos ir vertinimo 2014–2020
m. laikotarpiu).
Pradėjęs dirbti asmuo – asmuo, kuris tapo
darbuotoju, valstybės tarnautoju arba savarankiškai
dirbančiu asmeniu.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir
pareigas) ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais
įgyti darbo teises ir sukurti darbo pareigas) turintis
fizinis asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir
veiksnumą įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų,
išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (šaltinis:
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas).
Įskaičiuojamas asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl,
pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto
arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą
jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas
neaktyviu).
Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra vaiko priežiūros
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse); šie asmenys
skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra
registruoti teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbiai.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
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kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Pradėjęs dirbti asmuo – asmuo, kuris tapo
darbuotoju, valstybės tarnautoju arba savarankiškai
dirbančiu asmeniu.

1.13. Pakeičiu rodiklio R.B.104 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.104

R.B.1041

R.B.1042

„Ilgalaikiai bedarbiai
dalyviai, kurie baigė
dalyvauti JUI
remiamoje
intervencijoje“
B – bazinis rodiklis
(kintamasis):
„Ilgalaikiai bedarbiai
dalyviai, kurie
pradėjo dalyvauti JUI
remiamoje
intervencijoje“

P – pokyčio rodiklis
(kintamasis):
„Ilgalaikiai bedarbiai
dalyviai, kurie baigė
dalyvauti JUI
remiamoje
intervencijoje“

Procentai

Skaičius

Bedarbis– asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra registruotas kaip bedarbis.
Ilgalaikis bedarbis – asmuo iki 25 metų, kurio
nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir asmuo
nuo 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12
mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo
teritorinėje darbo biržoje dienos (šaltinis: Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymas).

Skaičius

JUI remiama intervencija – „Jaunimo užimtumo
iniciatyvos“ (ESF) lėšomis finansuojamų veiklų ir
subsidijuojamų pasiūlymų, kurie yra individuliai
suplanuoti jaunam asmeniui, siekiant integruoti jį į
darbo rinką (švietimo sistemą) ir (arba) skatinti jo
aktyvumą darbo rinkoje.
Pradėjęs dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje
asmuo – asmuo, įtrauktas į dalyvių sąrašus.
Dalyvis – tiesioginės naudos iš JUI remiamos
intervencijos gaunantis asmuo, kurio tapatybė gali
būti nustatyta, kurio gali būti prašoma pateikti

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.

Sumuojami ilgalaikiai
bedarbiai dalyviai,
kurie pradėjo dalyvauti
JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties JUI (ESF)
projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.
Sumuojami ilgalaikiai
bedarbiai dalyviai,
kurie baigė dalyvauti
JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties JUI (ESF)

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių sąrašai ir (ar)
dalyvių sąrašų
suvestinės,
individualūs veiklos
planai.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
bedarbis dalyvis
paskutinį kartą baigia
dalyvauti JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
reikšmę teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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informaciją apie jo savybes ir su kuriuo siejamos
konkrečios išlaidos (šaltinis: Reglamentas (ES) Nr.
1304/2013).
Dalyviu laikomas tik tas ilgalaikis bedarbis, kuris
atitinka ilgalaikio bedarbio sąvoką ir kuris
nesimoko pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo programas ar (ir) pagal
formaliojo profesinio mokymo programas savo
lėšomis.

projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Baigęs dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje
asmuo – asmuo, dalyvavęs JUI lėšomis
finansuojamose veiklose pagal nustatytą
dalyvavimo šios intervencijos veiklose grafiką iki
paskutinės grafike numatytos dienos (sesijos).
Neįskaičiuojamas dalyvis, kuris pasitraukė dar iki
JUI lėšomis finansuojamų veiklų pabaigos arba
nesilaikė nustatyto grafiko. Nesilaikyti grafiko
galima tik tuo atveju, kai yra pateisinama priežastis
(pavyzdžiui, liga) ir kai tai trunka ne ilgiau kaip 10
proc. viso dalyvavimo JUI lėšomis finansuojamose
veiklose laiko (turi būti tenkinamos abi sąlygos).

1.14. Pakeičiu rodiklio R.B.105 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.105

R.B.1051

R.B.1052

„Ilgalaikiai bedarbiai
dalyviai, kurie baigę
dalyvavimą gavo
pasiūlymą dėl darbo,
tolesnio mokymosi,
pameistrystės ar
stažuotės“
B – bazinis rodiklis
(kintamasis):
„Ilgalaikiai bedarbiai
dalyviai, kurie
pradėjo dalyvauti JUI
remiamoje
intervencijoje“

P – pokyčio rodiklis
(kintamasis):
„Ilgalaikiai bedarbiai
dalyviai, kurie baigę

Procentai

Skaičius

Skaičius

Bedarbis– asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra registruotas teritorinėje darbo biržoje kaip
bedarbis.
Dalyvis yra tiesioginės naudos iš JUI remiamos
intervencijos gaunantis asmuo, kurio tapatybė gali
būti nustatyta, kurio gali būti prašoma pateikti
informaciją apie jo savybes ir su kuriuo siejamos
konkrečios išlaidos (šaltinis: Reglamentas (ES) Nr.
1304/2013).
Dalyviu laikomas tik tas ilgalaikis bedarbis, kuris
atitinka ilgalaikio bedarbio sąvoką ir kuris
nesimoko pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo programas ar (ir) pagal
formaliojo profesinio mokymo programas savo
lėšomis.
Ilgalaikis bedarbis – asmuo iki 25 metų, kurio

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.

Sumuojami ilgalaikiai
bedarbiai dalyviai,
kurie pradėjo dalyvauti
JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo
dalyvavęs keliose to
paties JUI (ESF)
projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.
Sumuojami ilgalaikiai
bedarbiai dalyviai,
kurie baigę dalyvauti
JUI lėšomis

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių sąrašai ir (ar)
dalyvių sąrašų
suvestinės, pasiūlymo
dirbti, mokytis,
mokytis pameistrystės
būdu, atlikti stažuotę
(praktiką) gavimo
įrodymo dokumentas:
darbo, paslaugų
(civilinių) ar kitų
sutarčių, stažuotės
(praktikos) atlikimo
sutarčių,
priėmimo į mokyklas
pagal formaliojo
švietimo arba
neformaliojo
profesinio mokymo
programas sutarčių
kopijos arba SODROS
duomenų bazės, Darbo
biržos duomenų bazės
išrašai, ataskaitos ir
pan.
Antriniai šaltiniai:

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
ilgalaikis bedarbis
dalyvis, baigęs
dalyvauti JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose, gauna
pasiūlymą dėl darbo,
tolesnio mokymosi,
pameistrystės ar
stažuotės (praktikos),
kuris yra įrodomas
patvirtinimo
dokumentais,
nurodytais prie
pirminių šaltinių.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
reikšmę teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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dalyvavimą gavo
pasiūlymą dėl darbo,
tolesnio mokymosi,
pameistrystės ar
stažuotės“

nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir asmuo
nuo 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12
mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo
teritorinėje darbo biržoje dienos (šaltinis: Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymas).
Pradėjęs dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje
asmuo – asmuo, įtrauktas į bedarbių dalyvių
sąrašus.
JUI remiama intervencija – visuma „Jaunimo
užimtumo iniciatyvos“ (ESF) lėšomis finansuojamų
veiklų ir subsidijuojamų pasiūlymų, kurie yra
individualiai suplanuoti jaunam asmeniui, siekiant
integruoti jį į darbo rinką (švietimo sistemą) ir
(arba) skatinti jo aktyvumą darbo rinkoje.
Dalyvavimo pabaiga – laikotarpis, kuris trunka nuo
asmens dalyvavimo JUI lėšomis finansuojamose
veiklose pradžios iki 4 savaičių (28 kalendorinės
dienos) po paskutinio dalyvavimo pabaigos,
neatsižvelgiant į tai, ar asmuo baigė dalyvauti JUI
lėšomis finansuojamose veiklose (įgyvendino visas
jam skirtas veiklas) ar ne (pasitraukė neįgyvendinęs
jam skirtų veiklų).
Pasiūlymas – savanoriškas darbdavio, mokymo
įstaigos ar stažuotės (praktikos) organizatoriaus
siūlymas dirbti, mokytis ar atlikti stažuotę
(praktiką), kuris konkrečiam dalyviui leidžia
suprasti, kad priimdamas pasiūlymą jis kartu
prisiima ir tam tikrus įsipareigojimus. Pasiūlymas
gali būti įforminamas sutartimi ar kitu dokumentu,
kuriame aiškiai išreikštas darbdavio, mokymo
įstaigos ar stažuotės (praktikos) organizatoriaus
sutikimas priimti konkretų dalyvį. Pasiūlymas gali
būti subsidijuojamas ir nesubsidijuojamas.
Subsidijuojamu pasiūlymu laikomas pasiūlymas
dalyvauti atliekant savanorišką stažuotę (praktiką)
ar įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos
priemonę. Visi kiti pasiūlymai laikomi
nesubsidijuojamais.
Pasiūlymas dėl darbo – pasiūlymas tapti
darbuotoju, kuris suprantamas kaip fizinis asmuo,
pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 13
straipsnį turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą,
dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą (šaltinis:
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas). Taip pat
įskaičiuojamas pasiūlymas tapti valstybės
tarnautoju, kuris suprantamas kaip fizinis asmuo,
einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo

finansuojamose
veiklose gavo
pasiūlymą dėl darbo,
tolesnio mokymosi,
pameistrystės ar
stažuotės (praktikos)
(asmenų skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties JUI (ESF)
projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

mokėjimo prašymai.
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2 straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Tolesnis mokymasis – mokymasis pagal formaliojo
švietimo programą arba neformaliojo profesinio
mokymo programą. Programos suprantamos taip,
kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo
įstatyme.
Pameistrystė – profesinio mokymo organizavimo
forma, kai mokymas vykdomas darbo vietoje:
įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje,
pas laisvąjį mokytoją. Teorinis mokymas gali būti
vykdomas profesinio mokymo įstaigoje ar kitoje
mokykloje (šaltinis: Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo įstatymas).
Stažuotė (praktika) – ribotos trukmės darbinė
praktika verslo, viešojo sektoriaus institucijoje ar
pelno nesiekiančioje organizacijoje, siekiant įgyti
praktinės darbo patirties prieš pradedant dirbti
nuolatinį darbą. Stažuotė (praktika) gali trukti nuo
kelių savaičių iki kelių mėnesių ir dažniausiai yra
atliekama nesudarant darbo sutarties, nes
pagrindinė paskirtis yra suteikti darbo patirties, o
ne galimybę užsidirbti.
Stažuotės (praktikos) tipai:
1) Stažuotė (praktika), kaip akademinio ir (ar)
profesinio mokymosi programos privalomoji arba
pasirenkamoji dalis (t. y. stažuotė (praktika)
mokymosi metu).
2) Stažuotė (praktika) kaip privalomoji profesinio
mokymosi dalis (pvz., teisės, medicinos, mokymo,
projektavimo, apskaitos ir pan.).
3) Stažuotė (praktika) kaip aktyvios darbo rinkos
politikos dalis.
4) Stažuotė (praktika) dėl kurios susitaria
praktikantas ir priimančioji organizacija (verslo, ne
pelno ar valstybinė organizacija (institucija) be
trečiosios šalies įsitraukimo. Ši stažuotė (praktika),
dažniausiai atliekama baigus studijas ir (ar) kaip
darbo paieškos proceso dalis, vadinama stažuote
gavus diplomą, arba atviros rinkos stažuote
(praktika).
5) Tarptautinė stažuotė (praktika), kuri gali apimti
1, 2 ir 4 stažuotės (praktikos) tipus.

1.15. Pakeičiu rodiklio R.B.106 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.106

„Ilgalaikiai bedarbiai
dalyviai, kurie baigę
dalyvavimą pradėjo

Procentai

Bedarbis– asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių sąrašai ir (ar)
dalyvių sąrašų

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
ilgalaikis bedarbis

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
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R.B.1061

R.B.1062

mokytis, įgijo
kvalifikaciją arba
pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą“
B – bazinis rodiklis
(kintamasis):
„Ilgalaikiai bedarbiai
dalyviai, kurie
pradėjo dalyvauti JUI
remiamoje
intervencijoje“

P – pokyčio rodiklis
(kintamasis):
„Ilgalaikiai bedarbiai
dalyviai, kurie baigę
dalyvavimą pradėjo
mokytis, įgijo
kvalifikaciją arba
pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą“

Skaičius

teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra registruotas teritorinėje darbo biržoje kaip
bedarbis.
Ilgalaikis bedarbis – asmuo iki 25 metų, kurio
nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir asmuo
nuo 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12
mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo
teritorinėje darbo biržoje dienos (šaltinis: Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymas).

Skaičius

Dalyvis – tiesioginės naudos iš JUI remiamos
intervencijos gaunantis asmuo, kurio tapatybė gali
būti nustatyta, kurio gali būti prašoma pateikti
informaciją apie jo savybes ir su kuriuo siejamos
konkrečios išlaidos (šaltinis: Reglamentas (ES) Nr.
1304/2013).
Dalyviu laikomas tik tas ilgalaikis bedarbis, kuris
atitinka ilgalaikio bedarbio sąvoką ir kuris
nesimoko pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo programas ar (ir) pagal
formaliojo profesinio mokymo programas savo
lėšomis.
Pradėjęs dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje
asmuo – asmuo, įtrauktas į bedarbių dalyvių
sąrašus.
JUI remiama intervencija – visuma „Jaunimo
užimtumo iniciatyvos“ (ESF) lėšomis finansuojamų
veiklų ir subsidijuojamų pasiūlymų, kurie yra
individuliai suplanuoti jaunam asmeniui, siekiant
integruoti jį į darbo rinką (švietimo sistemą) ir
(arba) skatinti jo aktyvumą darbo rinkoje.
Skaičiuojami ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie
baigę dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje
pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo
dirbti, įskaitant savarankišką darbą, o pradėdami
dalyvauti JUI remiamos intervencijos veiklose
nesimokė ar nedirbo.
Dalyvavimo pabaiga – laikotarpis, kuris trunka iki
4 savaičių (28 kalendorinės dienos) po asmens
paskutinio dalyvavimo JUI remiamos intervencijos
veiklose, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo baigė
dalyvauti JUI lėšomis finansuojamose veiklose

Sumuojami ilgalaikiai
bedarbiai dalyviai,
kurie pradėjo dalyvauti
JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties JUI (ESF)
projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.
Sumuojami ilgalaikiai
bedarbiai dalyviai,
kurie baigę dalyvauti
JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose pradėjo
mokytis, įgijo
kvalifikaciją arba
pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą
(asmenų skaičius).
Tas pats asmuo
dalyvavęs keliose to
paties JUI (ESF)
projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

suvestinės, priėmimo į
mokyklas pagal
formaliojo švietimo
arba neformaliojo
profesinio mokymo
programas sutarčių
kopijos arba išrašas iš
besimokančių dalyvių
sąrašo, darbo,
paslaugų (civilinių) ar
kitų sutarčių kopijos,
verslo liudijimų,
individualios veiklos
vykdymo pažymų
kopijos, VĮ Žemės
ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro
pažymų apie žemės
valdų dydį kopijos;
pažymėjimai ir (arba)
kiti dokumentai,
kuriais patvirtinama,
kad dalyvaujant JUI
lėšomis
finansuojamose
veiklose įgytos žinios,
gebėjimai ar
kompetencija atitinka
nustatytus standartus,
arba SODROS
duomenų bazės, Darbo
biržos duomenų bazės
išrašai, ataskaitos ir
pan.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

dalyvis, baigęs
dalyvauti JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose, pradeda
mokytis, įgyja
kvalifikaciją arba
pradeda dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą, ir tai
patvirtinama prie
pirminių šaltinių
nurodytais
dokumentais.

pasiektą
stebėsenos
reikšmę teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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(įgyvendino visas jam skirtas veiklas) ar ne
(pasitraukė neįgyvendinęs jam skirtų veiklų).
Pradėjęs mokytis asmuo – asmuo, pasirašęs
mokymosi sutartį arba įtrauktas į besimokančių
bedarbių dalyvių sąrašus. Mokymų finansavimo
šaltinis nėra svarbus.
Įgijęs kvalifikaciją asmuo – asmuo, kuris
dalyvaudamas JUI remiamos intervencijos veiklose
įgijo žinių, gebėjimų ar kompetencijų, o atsakinga
institucija atlikusi formalųjį vertinimą pripažino,
kad asmens mokymosi (pagal formaliojo arba
neformaliojo švietimo programą) rezultatai atitinka
nustatytus standartus (šaltinis: Europos Komisijos
metodinis dokumentas dėl Europos socialinio
fondo stebėsenos ir vertinimo 2014–2020 m.
laikotarpiu).
Pradėjęs dirbti asmuo – asmuo, kuris tapo
darbuotoju, valstybės tarnautoju arba savarankiškai
dirbančiu asmeniu.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir
pareigas) ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais
įgyti darbo teises ir sukurti darbo pareigas) turintis
fizinis asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir
veiksnumą įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų,
išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (šaltinis:
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas).
Įskaičiuojamas asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl,
pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto
arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą
jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas
neaktyviu).
Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra vaiko priežiūros
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse); šie asmenys
skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra
registruoti kaip bedarbiai.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
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pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).

1.16. Pakeičiu rodiklio R.B.109 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.109

R.B.1091

Nestudijuojantys ir
nesimokantys
neaktyvūs dalyviai,
kurie baigę
dalyvavimą pradėjo
mokytis, įgijo
kvalifikaciją arba
pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą“
B – bazinis rodiklis
(kintamasis):
„Nestudijuojantys ir
nesimokantys
neaktyvūs dalyviai,
kurie pradėjo
dalyvauti JUI
remiamoje
intervencijoje“

Procentai

Skaičius

Dalyvavimo pabaiga – laikotarpis, kuris trunka nuo
asmens dalyvavimo JUI lėšomis finansuojamose
veiklose pradžios iki 4 savaičių (28 kalendorinės
dienos) po paskutinio dalyvavimo pabaigos,
neatsižvelgiant į tai, ar asmuo baigė dalyvauti JUI
lėšomis finansuojamose veiklose (įgyvendino visas
jam skirtas veiklas) ar ne (pasitraukė neįgyvendinęs
jam skirtų veiklų).
Neaktyvus dalyvis – nedirbantis ir neieškantis
darbo asmuo, kurio negalima priskirti nei prie
užimtų asmenų, nei prie bedarbių (šaltinis:
Lietuvos statistikos departamentas:
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas).
Neaktyviu dalyviu taip pat laikomas asmuo, esantis
vaikos priežiūros atostogose (iki vaikui sukaks treji
metai) ir neregistruotas kaip bedarbis. Atostogos
vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos Respublikos
darbo kodekse.
Neaktyvus nestudijuojantis ir nesimokantis dalyvis
– neaktyvus asmuo, kuris nesimoko pagal
formaliojo švietimo programą ar neformaliojo
profesinio mokymo programą. Programos

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.

Sumuojami
nestudijuojantys ir
nesimokantys
neaktyvūs dalyviai,
kurie pradėjo dalyvauti
JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties JUI (ESF)
projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių sąrašai ir (ar)
dalyvių sąrašų
suvestinės, priėmimo į
mokyklas pagal
formaliojo švietimo
programas ar
neformaliojo
profesinio mokymo
programas sutarčių
kopijos arba išrašas iš
besimokančių dalyvių
sąrašo, darbo,
paslaugų (civilinių) ar
kitų sutarčių kopijos,
verslo liudijimų,
individualios veiklos
vykdymo pažymų
kopijos, VĮ Žemės
ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro
pažymų apie žemės
valdų dydį kopijos;
pažymėjimai ir (arba)

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
nestudijuojantis ir
nesimokantis
neaktyvus dalyvis,
baigęs dalyvauti JUI
lėšomis
finansuojamose
veiklose, pradeda
mokytis, įgyja
kvalifikaciją arba
pradeda dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą, ir tai
patvirtinama prie
pirminių šaltinių
nurodytais
dokumentais.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
reikšmę teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme.
R.B.1092

Pokyčio rodiklis
(kintamasis):
„Nestudijuojantys ir
nesimokantys
neaktyvūs dalyviai,
kurie baigę
dalyvavimą pradėjo
mokytis, įgijo
kvalifikaciją arba
pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą“

Skaičius

Pradėjęs dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje
asmuo – asmuo, įtrauktas į dalyvių sąrašus.
Dalyvis – tiesioginės naudos iš JUI remiamos
intervencijos gaunantis asmuo, kurio tapatybė gali
būti nustatyta, kurio gali būti prašoma pateikti
informaciją apie jo savybes ir su kuriuo siejamos
konkrečios išlaidos (šaltinis: Reglamentas (ES) Nr.
1304/2013).
JUI remiama intervencija – visuma „Jaunimo
užimtumo iniciatyvos“ (ESF) lėšomis finansuojamų
veiklų ir subsidijuojamų pasiūlymų, kurie yra
individuliai suplanuoti jaunam asmeniui, siekiant
integruoti jį į darbo rinką (švietimo sistemą) ir
(arba) skatinti jo aktyvumą darbo rinkoje.
Skaičiuojami nestudijuojantys ir nesimokantys
neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvauti JUI
lėšomis finansuojamose veiklose pradėjo mokytis,
įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą, o pradėdami dalyvauti JUI
lėšomis finansuojamose veiklose nesimokė ar
nedirbo.
Dalyvavimo pabaiga – laikotarpis, kuris trunka iki
4 savaičių (28 kalendorinės dienos) po paskutinio
dalyvavimo JUI remiamos intervencijos veiklose,
neatsižvelgiant į tai, ar asmuo baigė dalyvauti JUI
lėšomis finansuojamose veiklose (įgyvendino jam
skirtas veiklas) ar ne (pasitraukė neįgyvendinęs jam
skirtų veiklų).
Pradėjęs mokytis asmuo – asmuo, pasirašęs
mokymo sutartį arba įtrauktas į besimokančių
dalyvių sąrašus. Mokymų finansavimo šaltinis nėra
svarbus.
Įgijęs kvalifikaciją asmuo – asmuo, kuris
dalyvaudamas JUI lėšomis finansuojamose
veiklose įgijo žinių, gebėjimų ar kompetencijų, o
atsakinga institucija, atlikusi formalųjį vertinimą
pripažino, kad asmens mokymosi (pagal formaliojo
arba neformaliojo švietimo programą) rezultatai
atitinka nustatytus standartus (šaltinis: Europos
Komisijos metodinis dokumentas dėl Europos
socialinio fondo stebėsenos ir vertinimo 2014–2020
m. laikotarpiu).
Pradėjęs dirbti asmuo – asmuo, kuris tapo

kartą.
Sumuojami
nestudijuojantys ir
nesimokantys
neaktyvūs dalyviai,
kurie baigę dalyvauti
JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose pradėjo
mokytis, įgijo
kvalifikaciją arba
pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą
(asmenų skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties JUI (ESF)
projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

kiti dokumentai,
kuriais patvirtinama,
kad dalyvaujant JUI
lėšomis
finansuojamose
veiklose įgytos žinios,
gebėjimai ar
kompetencija atitinka
nustatytus standartus,
arba SODROS
duomenų bazės, Darbo
biržos duomenų bazės
išrašai, ataskaitos ir
pan.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.
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darbuotoju, valstybės tarnautoju arba savarankiškai
dirbančiu asmeniu.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir
pareigas) ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais
įgyti darbo teises ir sukurti darbo pareigas) turintis
fizinis asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir
veiksnumą įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų,
išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (šaltinis:
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas).
Įskaičiuojamas asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl,
pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto
arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą
jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas
neaktyviu). Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra
vaiko priežiūros atostogose (kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos darbo kodekse); šie asmenys
skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra
registruoti kaip bedarbiai.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
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ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).

1.17. Pakeičiu rodiklio R.B.111 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.111

„Dalyviai, kurie baigę
dalyvavimą po šešių
mėnesių dirba“

Procentai

Dalyvavimo pabaiga po 6 mėnesių – diena, kai
sukanka 6 mėnesiai (180 kalendorinių dienų) po
asmens paskutinio dalyvavimo JUI intervencijos
veiklose pabaigos.
Dirbantis asmuo – asmuo, kuris yra darbuotojas,
valstybės tarnautojas arba savarankiškai dirbantis
asmuo.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir pareigas)
ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais įgyti darbo
teises ir sukurti darbo pareigas) turintis fizinis
asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir veiksnumą
įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų, išskyrus
įstatymų nustatytas išimtis (šaltinis: Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas).
Įskaičiuojamas asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl,
pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto
arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą
jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas
neaktyviu).
Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra vaiko priežiūros
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse); šie asmenys
skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra
registruoti kaip bedarbiai.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,

Įvedamasis

Skaičiuojamas
atliekant tyrimą
(naudojant
reprezentatyvią
dalyvių imtį
investicinio prioriteto
lygiu).

Pirminiai šaltiniai: VšĮ
Europos socialinio
fondo agentūros atlikto
tyrimo ataskaita.
Tyrimo duomenys
gaunami iš SODROS
duomenų bazės ir (ar)
kitų registrų.
Jei tokios galimybės
nėra, duomenys
renkami apklausos
būdu.
Antriniai šaltiniai:
metinės veiksmų
programos
įgyvendinimo
ataskaitos,
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
posistemis
(SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos
rodiklio reikšmė
nustatoma, kai
kiekvienais
einamaisiais
kalendoriniais metais
atliekamas tyrimas ,
kurio metu asmuo
deklaruoja, kad
praėjus 6 mėnesiams
(180 kalendorinių
dienų) po dalyvavimo
JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose pabaigos jis
dirba.

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
apskaičiavimą
(atliekant tyrimą)
ir duomenų
registravimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakinga
įgyvendinančioji
institucija (VšĮ
Europos socialinio
fondo agentūra).“
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kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).

1.18. Pakeičiu rodiklio R.B.112 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.112

„Dalyviai, kurie baigę
dalyvavimą po šešių
mėnesių
savarankiškai dirba“

Procentai

Dalyvavimo pabaiga po 6 mėnesių – diena, kai
sukanka 6 mėnesiai (180 kalendorinių dienų) po
asmens paskutinio dalyvavimo JUI intervencijos
veiklose pabaigos.
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Šis stebėsenos rodiklis yra stebėsenos rodiklio
R.B.111 „Dalyviai, kurie baigę dalyvavimą po
šešių mėnesių dirba“ pogrupis, t. y. šiam stebėsenos
rodikliui priskirtas asmuo įskaičiuojamas ir į
minėto stebėsenos rodiklio pasiekimus.

Įvedamasis

Skaičiuojamas
atliekant tyrimą
(naudojant
reprezentatyvią
dalyvių imtį kiekvieno
investicinio prioriteto
lygiu).

Pirminiai šaltiniai: VšĮ
Europos socialinio
fondo agentūros atlikto
tyrimo ataskaita.
Tyrimo duomenys
gaunami iš SODROS
duomenų bazės ir (ar)
kitų registrų.
Jei tokios galimybės
nėra, duomenys
renkami apklausos
būdu.
Antriniai šaltiniai:
metinės veiksmų
programos
įgyvendinimo
ataskaitos,
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
posistemis
(SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos
rodiklio reikšmė
nustatoma, kai
kiekvienais
einamaisiais
kalendoriniais metais
atliekamas tyrimas ,
kurio metu asmuo
deklaruoja, kad
praėjus 6 mėnesiams
(180 kalendorinių
dienų) po dalyvavimo
JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose pabaigos jis
savarankiškai dirba.

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
apskaičiavimą
(atliekant tyrimą)
ir duomenų
registravimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakinga
įgyvendinančioji
institucija (VšĮ
Europos socialinio
fondo agentūra).“
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2. Pakeičiu II skyrių „Specialieji rezultato stebėsenos rodikliai“:
2.1. Pakeičiu rodiklio R.S.348 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.S.348

„Dirbančiųjų dalis
įmonėse, lyginant su
darbingo amžiaus
gyventojų skaičiumi
savivaldybėse,
kuriose yra išskirtų
tikslinių teritorijų“

Procentai

Dirbantis asmuo suprantamas kaip darbuotojas –
pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21
straipsnį fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį
už atlyginimą.

Įvedamasis

Tikslinės teritorijos – pagal Partnerystės sutarties,
apibrėžiančios Europos struktūrinių ir investavimo
struktūrinių fondų paramą 2014–2020 m.
laikotarpiu, patvirtintos Europos Komisijos 2014
m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, 3.1.2
dalyje nurodytus principus išskirtos tikslinės
teritorijos: savivaldybių centrų ir miestų nuo 6 iki
100 tūkstančių gyventojų grupėje (išskyrus 5
didžiuosius miestus) išskirtos tikslinės teritorijos ir
pereinamojo laikotarpio tikslinės teritorijos (maži ir
vidutiniai miestai, t. y. 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu išskirti regioniniai
ekonomikos augimo centrai (7 miestai) ir
probleminių teritorijų savivaldybių centrai (14
miestų)).

Skaičiuojamas
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų
ministerijai kas metus
atliekant tyrimą,
remiantis Lietuvos
statistikos
departamento
teikiamais verslo
struktūros tyrimo
duomenimis.
Statistinis tyrimas
atliekamas pagal
Europos Parlamento ir
Tarybos (EB)
reglamento Nr.
295/2008 dėl verslo
struktūros statistikos
(nauja redakcija) (OL
2008 L97, p. 13)
reikalavimus.
Detali tyrimo metodika
bus pateikta tyrimo
ataskaitoje.

Pirminiai šaltiniai:
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos kas metus
atliekamo tyrimo
ataskaita.

Skaičiuojamas
Vilniaus teritorinei
darbo biržai atliekant
klientų apklausą.

Pirminiai šaltiniai:
Vilniaus teritorinės
darbo biržos atliktos
klientų apklausos
ataskaita.

Antriniai šaltiniai:
metinės veiksmų
programos
įgyvendinimo
ataskaitos,
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
posistemis
(SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos
rodiklio reikšmė
nustatoma, kai
pasibaigus
kiekvieniems
kalendoriniams
metams nuo bazinių
metų (2014 m.)
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų
ministerija atlieka
tyrimą, kurio metu,
remiantis Lietuvos
statistikos
departamento
teikiamais verslo
struktūros tyrimo
duomenimis,
apskaičiuojama
pasiekta stebėsenos
rodiklio reikšmė.

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
apskaičiavimą ir
registravimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakinga
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerija.“

Stebėsenos rodiklio
reikšmė nustatoma, kai
2018 m. ir (arba)
praėjus 6 mėnesiams
po Vilniaus teritorinės
darbo biržos projekto
įgyvendinimo
pabaigos projekto
vykdytojas atlieka
klientų apklausą,
kurios metu
nustatomas klientų
pasitenkinimas
Vilniaus teritorinės
darbo biržos teikiamų
paslaugų kokybe ir
sąlygomis.

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
gavimą ir
registravimą yra
atsakinga
Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija.“

2.2. Pakeičiu rodiklio R.S.349 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.S.349

„Pasitenkinimas
Vilniaus teritorinės
darbo biržos teikiamų
paslaugų kokybe ir
sąlygomis“

Procentai

Vilniaus teritorinė darbo birža – įstaiga, kuri
Vilniaus apskrityje įgyvendina užimtumo rėmimo
politiką taip, kaip tai apibrėžta Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatyme.
Pasitenkinimas Vilniaus teritorinės darbo biržos
teikiamomis paslaugomis – vykdant Vilniaus
teritorinės darbo biržos klientų (darbo ieškančių
asmenų ir darbdavių) apklausą gautas jiems
teikiamų paslaugų kokybės ir sąlygų pasitenkinimo
vertinimas.

2.3. Pakeičiu rodiklio R.S.351 aprašymą ir jį išdėstau taip:

Įvedamasis

Antriniai šaltiniai:
metinės veiksmų
programos
įgyvendinimo
ataskaitos,
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
posistemis
(SFMIS2014).
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„R.S.351

„Laisvos darbo vietos
užpildymo vidutinė
trukmė“

Darbo dienų
skaičius

Laisva darbo vieta – darbo vieta (pareigos), kuriai
užimti (kurioms eiti) darbdavys ieško tinkamo
darbuotojo.

Įvedamasis

Tinkamas darbuotojas – asmuo, įgijęs tam tikrą
kvalifikaciją arba (ir) kompetenciją ir (ar) turintis
reikiamą darbo patirtį ir atitinkantis nustatytus
reikalavimus konkrečiam darbui atlikti (pareigoms
eiti) (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
rėmimo įstatymas).

Skaičiuojamas visų
laisvų darbo vietų
užėmimo trukmės
sumą padalijus iš
laisvų darbo vietų
skaičiaus.

Pirminiai šaltiniai:
kas ketvirtį Lietuvos
darbo biržos interneto
svetainėje
http://www.ldb.lt
skelbiama informacija
apie laisvos darbo
vietos užėmimo
vidutinę trukmę.
Antriniai šaltiniai:
metinės veiksmų
programos
įgyvendinimo
ataskaitos, 2014–2020
metų Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų posistemis
(SFMIS2014).

Laisvų darbo vietų užėmimo vidutinė trukmė
(darbo dienomis) – laikotarpis nuo laisvos darbo
vietos paskelbimo teritorinių darbo biržų ir jų
skyrių informacinėje laisvų darbo vietų duomenų
bazėje iki kandidato į laisvą darbo vietą parinkimo
ir skelbimo apie laisvą darbo vietą panaikinimo
Lietuvos darbo biržos informacinėje laisvų darbo
vietų duomenų bazėje.
Lietuvos darbo birža – įstaiga prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, kuri kartu su jai
pavaldžiomis teritorinėmis darbo biržomis
įgyvendina užimtumo rėmimo politiką, kaip tai
apibrėžta Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatyme.

Pasiekta stebėsenos
rodiklio reikšmė
nustatoma, kai
kiekvienais
einamaisiais
kalendoriniais metais
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir
darbo ministerija,
remdamasi kas ketvirtį
Lietuvos darbo biržos
interneto svetainėje
http://www.ldb.lt
skelbiama informacija
apie laisvos darbo
vietos užėmimo
vidutinę trukmę,
nustato stebėsenos
rodiklio reikšmę,
pasiektą iki praėjusių
kalendorinių metų
pabaigos.

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
gavimą ir
registravimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakinga
Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija.“

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
Lietuvos darbo biržos
ir teritorinių darbo
biržų darbuotojai ne
vėliau kaip per 4
savaites (28
kalendorines dienas)
po dalyvavimo ESF
veiklose pabaigos
gauna kvalifikacijos
įgijimo patvirtinimo
dokumentą.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Teritorinė darbo birža – įstaiga, kuri jai priskirtoje
teritorijoje įgyvendina užimtumo rėmimo politiką
taip, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos
užimtumo įstatyme.
Teritorinės darbo biržos skyrius – teritorinės darbo
biržos struktūrinis padalinys, vykdantis klientų
(darbo ieškančių asmenų ir darbdavių) aptarnavimo
funkcijas.

2.4. Pakeičiu rodiklio R.S.352 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.S.352

R.S.35201

„Lietuvos darbo
biržos darbuotojai,
kurie po dalyvavimo
ESF veiklose įgijo
kvalifikaciją“
B – bazinis rodiklis
(susietasis):
„Lietuvos darbo
biržos darbuotojai,
dalyvavę ESF
veiklose“

Procentai

Lietuvos darbo biržos darbuotojas –Lietuvos darbo
biržos ir teritorinių darbo biržų bei jų skyrių
valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartį.

Skaičius

Lietuvos darbo birža – įstaiga prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, kuri kartu su jai
pavaldžiomis teritorinėmis darbo biržomis
įgyvendina užimtumo rėmimo politiką, kaip tai
apibrėžta Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatyme.
Teritorinė darbo birža – įstaiga, kuri jai priskirtoje

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.
Reikšmė nurodoma
automatiškai pagal
produkto stebėsenos
rodiklio P.S.351
„Lietuvos darbo biržos
darbuotojai, dalyvavę
ESF veiklose“
pasiekimus.

Pirminiai šaltiniai:
pažymėjimai ir (arba)
kiti dokumentai,
kuriais patvirtinama,
kad Lietuvos darbo
biržos darbuotojo
dalyvaujant ESF
veiklose įgytos žinios,
gebėjimai ar
kompetencija atitinka
nustatytus standartus.
Antriniai šaltiniai:
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R.S.35202

P – pokyčio rodiklis
(kintamasis):
„Lietuvos darbo
biržos darbuotojai,
kurie po dalyvavimo
ESF veiklose įgijo
kvalifikaciją“

Skaičius

teritorijoje įgyvendina užimtumo rėmimo politiką
taip, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos
užimtumo įstatyme.

mokėjimo prašymai.
Sumuojami Lietuvos
darbo biržos
darbuotojai, kurie
baigę dalyvauti ESF
veiklose įgijo
kvalifikaciją (asmenų
skaičius).

Teritorinės darbo biržos skyrius – teritorinės darbo
biržos struktūrinis padalinys, vykdantis klientų
(darbo ieškančių asmenų ir darbdavių) aptarnavimo
funkcijas.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).

Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir pareigas)
ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais įgyti darbo
teises ir sukurti darbo pareigas) turintis fizinis
asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir veiksnumą
įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų, išskyrus
įstatymų nustatytas išimtis. (šaltinis: Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas).
Laikotarpis po dalyvavimo ESF veiklose pabaigos
– laikotarpis, kuris trunka nuo asmens dalyvavimo
ESF veiklose pradžios iki 4 savaičių (28
kalendorinės dienos) po paskutinio dalyvavimo
ESF veiklose pabaigos.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Kvalifikacija – žinios, gebėjimai ar kompetencijos,
kuriuos asmuo įgijo dalyvaudamas ESF veiklose.

2.5. Pakeičiu rodiklio R.S.353 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.S.353

„Sukurta ir
įgyvendinama ADRP
ir tvaraus įdarbinimo
stebėsenos ir
vertinimo sistema“

Skaičius

ADRP – aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
– Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme
nustatytos priemonės, kuriomis siekiama padėti
darbo ieškantiems asmenims padidinti jų užimtumo
galimybes ir derinti darbo pasiūlą ir paklausą.
ADRP ir tvaraus įdarbinimo stebėsenos ir
vertinimo sistema – valstybės informacinė sistema
ar jos posistemis, skirtas informacijai apie darbo
biržos klientams taikomas ADRP priemones ir jų
poveikį kliento įsidarbinimui, įsidarbinimo
tvarumui kaupti, saugoti ir teikti ir, atsižvelgus į

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojama
įgyvendinant projekto
veiklas sukurta ir
įgyvendinama ADRP
ir tvaraus įdarbinimo
stebėsenos ir vertinimo
sistema.

Pirminiai šaltiniai:
paslaugų priėmimo ir
tinkamumo
eksploatuoti aktas,
paslaugų suteikimo
patvirtinimo ataskaita,
Lietuvos darbo biržos
interneto svetainėje
pirmą kartą paskelbta
informacija, gauta
panaudojus sukurtą
ADRP ir tvaraus

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigoje pasirašomas
paslaugų priėmimo ir
tinkamumo
eksploatuoti aktas,
paslaugų teikimo
įvykdymo ataskaita ir
per vienus metus po
projekto finansavimo

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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gaunamus rezultatus, ADRP priemonių
efektyvumui nuolat tobulinti, atliekant įvairius
vertinimus ar pan.

įdarbinimo stebėsenos
ir vertinimo sistemą, t.
y. informacija apie
įsidarbinusių ir
išsilaikiusių darbo
vietose bedarbių
skaičių, praėjus 3
mėnesiams ir 6
mėnesiams po jų
dalyvavimo projekto
veiklose pabaigos ir
įsidarbinimo dienos.

Sukurta sistema leis, panaudojant SODROS
duomenų bazę, stebėti įsidarbinusių ir išsilaikiusių
darbo vietose bedarbių, dalyvavusių projekto
veiklose, skaičių, praėjus 3 mėnesiams ir 6
mėnesiams po jų dalyvavimo projekto veiklose
pabaigos ir įsidarbinimo dienos.
Darbo biržos klientas – darbo ieškantis asmuo arba
darbdavys.

pabaigos Lietuvos
darbo biržos interneto
svetainėje pirmą kartą
paskelbiama
informacija, gauta
panaudojus sukurtą
ADRP ir tvaraus
įdarbinimo stebėsenos
ir vertinimo sistemą.

Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai,
ataskaitos po projekto
finansavimo pabaigos.

Valstybės informacinė sistema ar jos posistemis
laikomi sukurtais ir įteisintais patvirtinus valstybės
informacinės sistemos ar jos posistemio priėmimo
ir tinkamumo eksploatuoti aktą, vadovaujantis
Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo,
modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013
m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės
informacinių sistemų steigimo, kūrimo,
modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 30 punkte nustatyta tvarka (šaltinis:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario
27 d. nutarimas Nr. 180 „Dėl Valstybės
informacinių sistemų steigimo, kūrimo,
modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“).

2.6. Pakeičiu rodiklio R.S.366 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.S.366

R.S.3661

„Socialiai
pažeidžiami asmenys,
kurie po dalyvavimo
socialinei integracijai
skirtose ESF veiklose
pradėjo ieškoti darbo,
mokytis arba dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą“

Procentai

Skaičius
B – bazinis rodiklis
(susietasis):
„Socialiai
pažeidžiami asmenys,
dalyvavę socialinei
integracijai skirtose
ESF veiklose“

Socialiai pažeidžiamais asmenimis laikomi suaugę
socialinės rizikos asmenys, kaip tai nustatyta
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme,
taip pat įskaičiuojami neįgalieji, romai ir kiti
asmenys, susiduriantys su sunkumais integruotis į
darbo rinką.
Skaičiuojami socialiai pažeidžiami asmenys, kurie
baigę dalyvauti socialinei integracijai skirtose ESF
veiklose pradėjo ieškoti darbo, mokytis arba dirbti,
įskaitant savarankišką darbą, o pradėdami dalyvauti
minėtose ESF veiklose neieškojo darbo, nesimokė
arba buvo bedarbiai arba neaktyvūs.
Pradėjęs ieškoti darbo asmuo – asmuo, kuris: 1)
viešųjų įdarbinimo tarnybų buvo naujai
užregistruotas kaip ieškantis darbo; 2) pasirašė
sutartį dėl tarpininkavimo įdarbinant paslaugų
teikimo srityje; arba 3) pats aktyviai ieško darbo, t.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.

Reikšmė nurodoma
automatiškai pagal
produkto stebėsenos
rodiklio P.S.366
„Socialiai pažeidžiami
asmenys, dalyvavę
socialinei integracijai
skirtose ESF veiklose“
pasiekimus.

Pirminiai šaltiniai:
įdarbinimo tarnybų
interneto svetainės
informacija,
darbo, paslaugų
(civilinės) ar kita
sutartis (kopija) arba
SODROS duomenų
bazės arba Darbo
biržos duomenų bazės
informacija apie
asmens įsidarbinimą;
verslo liudijimų,
individualios veiklos
vykdymo pažyma
(kopija), VĮ Žemės
ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro
pažyma apie žemės

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
socialiai pažeidžiamas
asmuo ne vėliau kaip
per 4 savaites (28
kalendorines dienas)
po dalyvavimo ESF
veiklose pabaigos
pradėjo ieškoti darbo
(ieško darbo), mokytis
(mokosi) arba dirbti
(dirba), įskaitant
savarankišką darbą.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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R.S.3662

P – pokyčio rodiklis
(kintamasis):
„Socialiai
pažeidžiami asmenys,
kurie po dalyvavimo
socialinei integracijai
skirtose ESF veiklose
pradėjo ieškoti darbo,
mokytis arba dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą“

Skaičius

y. yra paskelbęs savo gyvenimo aprašymą bent
vienoje įdarbinimo tarnybos interneto svetainėje.
Pradėjęs mokytis asmuo – asmuo, kuris
pradėdamas dalyvauti ESF veiklose niekur
nesimokė, o baigęs dalyvauti šiose veiklose pradėjo
mokytis pagal formaliojo arba neformaliojo
švietimo programą. Laikoma, kad asmuo pradėjo
mokytis, kai yra pasirašyta mokymo sutartis arba
asmuo yra įtrauktas į besimokančių dalyvių sąrašus
(kai formaliojo ar neformaliojo švietimo programa
pradedama įgyvendinti vėliau nei per 28
kalendorines dienas po asmens baigimo dalyvauti
ESF veiklose dienos). Mokymų finansavimo
šaltinis nėra svarbus.
Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas,
kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis,
vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar)
kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija,
reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar
funkcijai atlikti (šaltinis: Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymas).
Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias
švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos
tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo
programas, išskyrus formaliojo švietimo programas
(šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).
Pradėjęs dirbti asmuo – asmuo, kuris tapo
darbuotoju, valstybės tarnautoju arba savarankiškai
dirbančiu asmeniu.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir
pareigas) ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais
įgyti darbo teises ir sukurti darbo pareigas) turintis
fizinis asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir
veiksnumą įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų,
išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (šaltinis:
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas).
Įskaičiuojamas asmuo, dirbantis vadinamąjį
subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvaujantis
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2

Sumuojami socialiai
pažeidžiami asmenys,
kurie baigę dalyvauti
socialinei integracijai
skirtose ESF veiklose
pradėjo ieškoti darbo
(ieško darbo), mokytis
(mokosi) arba dirbti
(dirba), įskaitant
savarankišką darbą
(asmenų skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

valdų dydį (kopija);
priėmimo į mokyklas
pagal neformaliojo
arba formaliojo
švietimo programas
sutartis( kopija) arba
besimokančių dalyvių
sąrašo išrašas (kai
formaliojo ar
neformaliojo švietimo
programa pradedama
įgyvendinti vėliau nei
per 28 kalendorines
dienas po asmens
baigimo dalyvauti ESF
veiklose pabaigos).
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.
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straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Socialinė integracija – socialiai pažeidžiamų
asmenų integracija į darbo rinką.

2.7. Pakeičiu rodiklio R.S.367 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.S.367

R.S.3671

R.S.3672

„Asmenys virš 54
metų, kurie po
dalyvavimo ESF
veiklose įgijo
kvalifikaciją“
B – bazinis rodiklis
(susietasis):
„Asmenys virš 54
metų amžiaus,
dalyvavę bendrųjų
gebėjimų
mokymuose“

Procentai

P – pokyčio rodiklis
(kintamasis):
„Asmenys virš 54
metų, kurie po
dalyvavimo ESF
veiklose įgijo

Skaičius

Skaičiuojami 55 metų ir vyresni (iki Valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 ir 57
straipsnių nuostatose nustatyto senatvės pensijos
amžiaus) asmenys, kurie baigę dalyvauti ESF
veiklose įgijo kvalifikaciją.

Skaičius
Asmens amžius yra skaičiuojamas nuo gimimo
dienos ir nustatomas tą dieną, kai asmuo pradeda
dalyvauti ESF veiklose.
Dalyvavimo ESF veiklose pabaiga – laikotarpis,
kuris trunka nuo asmens dalyvavimo ESF veiklose
pradžios iki 4 savaičių (28 kalendorinės dienos) po
paskutinio dalyvavimo ESF veiklose pabaigos.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Kvalifikacija – žinios, gebėjimai ar kompetencijos,
kuriuos asmuo įgijo dalyvaudamas ESF veiklose.
Atsakinga institucija (pvz., mokymų

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.
Reikšmė nurodoma
automatiškai pagal
nacionalinio produkto
stebėsenos rodiklio
P.N.415 „Asmenys
virš 54 metų amžiaus,
dalyvavę bendrųjų
gebėjimų mokymuose“
pasiekimus.
Sumuojami 55 metų ir
vyresni asmenys, kurie
baigę dalyvauti
bendrųjų gebėjimų
mokymuose įgijo
kvalifikaciją (asmenų

Pirminiai šaltiniai:
pažymėjimai ir (arba)
kiti dokumentai,
kuriais patvirtinama,
kad dalyvaudamas
ESF veiklose asmuo
įgijo žinias, gebėjimus
ir kompetencijas.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
55 metų ar vyresnis
asmuo ne vėliau kaip
per 4 savaites (28
kalendorines dienas)
po dalyvavimo ESF
veiklose pabaigos
gauna pažymėjimą ir
(arba) kitą dokumentą,
kuriuo patvirtinama,
kad dalyvaujant ESF
veiklose įgyta
kvalifikacija.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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kvalifikaciją“

organizatorius) turi įvertinti ir nustatyti, ar asmens
mokymosi pagal bendrųjų gebėjimų mokymosi
programą rezultatai atitinka jos nustatytus
reikalavimus.

skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą

2.8. Pakeičiu rodiklio R.S.368 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.S.368

R.S.3681

R.S.3682

„Asmenys virš 54
metų, kurie po
dalyvavimo ESF
veiklose dalyvauja
savanoriškoje
veikloje“
B – bazinis rodiklis
(susietasis):
„Asmenys virš 54
metų amžiaus,
dalyvavę aktyviam
senėjimui skirtose
ESF veiklose“

Procentai

P – pokyčio rodiklis
(kintamasis):
„Asmenys virš 54
metų, kurie po
dalyvavimo ESF
veiklose dalyvauja
savanoriškoje
veikloje“

Skaičius

Skaičius

Skaičiuojami 55 metų ir vyresni (iki Valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 ir 57
straipsnių nuostatose nustatyto senatvės pensijos
amžiaus) asmenys, kurie baigę dalyvauti ESF
veiklose dalyvauja savanoriškoje veikloje.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal
formulę:
P / B * 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:
savanoriško darbo
sutartis (kopija).
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Asmens amžius yra skaičiuojamas nuo gimimo
dienos ir nustatomas tą dieną, kai asmuo pradeda
dalyvauti įgyvendinant ESF projektą.

Reikšmė nurodoma
automatiškai pagal
P.S.367 produkto
stebėsenos rodiklio
„Asmenys virš 54
metų amžiaus,
dalyvavę aktyviam
senėjimui skirtose ESF
veiklose“ pasiekimus.

Dalyvavimo ESF veiklose laikotarpis – laikotarpis,
kuris trunka nuo asmens dalyvavimo ESF veiklose
pradžios iki 4 savaičių (28 kalendorinės dienos) po
paskutinio dalyvavimo ESF veiklose pabaigos.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
ne vėliau kaip per 4
savaites (28
kalendorines dienas)
po dalyvavimo ESF
veiklose pabaigos
asmuo pradeda
dalyvauti
savanoriškoje veikloje,
t. y. pasirašoma
savanoriško darbo
sutartis).

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
dalyvių apklausos
anketoje (kuri
pildoma, kai asmuo
pirmą kartą pradeda
dalyvauti projekto
veiklose, t. y. yra

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
reikšmę teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra

Sumuojami 55 metų ir
vyresni asmenys, kurie
baigę dalyvauti ESF
veiklose dalyvauja
savanoriškoje veikloje.

Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai
atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios
sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos
organizatoriaus susitarimu (šaltinis: Lietuvos
Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas).

Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

3. Pakeičiu III skyrių „Bendrieji produkto stebėsenos rodikliai“:
3.1. Pakeičiu rodiklio P.B.001 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„P.B.001

„Bedarbiai, įskaitant
ilgalaikius bedarbius,
dalyvavę ESF
veiklose“

Skaičius

Bedarbis – asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio. 1 ir
2 dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo

Automatiškai
apskaičiuojamas

Sumuojami bedarbiai,
kurie pradėjo dalyvauti
ESF veiklose (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių apklausos
anketa, kuri pildoma,
kai asmuo pirmą kartą
pradeda dalyvauti
projekto veiklose, t. y.
yra įtraukiamas į
dalyvių sąrašą.
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ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje
įstatymų nustatyta tvarka.

veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Ilgalaikis bedarbis – asmuo iki 25 metų, kurio
nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir asmuo
nuo 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12
mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo
teritorinėje darbo biržoje dienos (šaltinis: Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymas).

Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, taip pat
pateikiami
dokumentai:
dalyvių sąrašai ir
(arba) dalyvių sąrašų
suvestinės.
Antriniai šaltiniai:
apibendrintą
informaciją apie dalyvį
projekto vykdytojas
teikia per Iš Europos
Sąjungos fondų lėšų
bendrai finansuojamų
projektų duomenų
elektroninių mainų
svetainę (DMS), taip
pat nurodydamas
asmens lytį.

ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Į šio stebėsenos rodiklio pasiektą reikšmę
įskaičiuojami stebėsenos rodiklio P.B.002
„Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius,
dalyvavę ESF veiklose, iš kurių: ilgalaikiai
bedarbiai“ pasiekimai.

įtraukiamas į dalyvių
sąrašą) asmuo
deklaruoja apie savo
priskyrimą šiam
stebėsenos rodikliui.

atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, jis laikomas
pasiektu, kai remiantis
pirminiais šaltiniais
patvirtinama, kad
asmuo yra bedarbis ir
todėl yra įtrauktas į
dalyvių sąrašą.

Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, informacija
apie jo pasiekimą taip
pat nurodoma
mokėjimo prašyme,
išskaidant duomenis
pagal lytis.

3.2. Pakeičiu rodiklio P.B.002 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„P.B.002

„Bedarbiai, įskaitant
ilgalaikius bedarbius,
dalyvavę ESF
veiklose, iš kurių:
ilgalaikiai bedarbiai“

Skaičius

Bedarbis – asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje
įstatymų nustatyta tvarka.
Ilgalaikis bedarbis – asmuo iki 25 metų, kurio
nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir asmuo
nuo 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12
mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo
teritorinėje darbo biržoje dienos (šaltinis: Lietuvos

Automatiškai
apskaičiuojamas

Sumuojami bedarbiai,
įskaitant ilgalaikius
bedarbius, kurie
pradėjo dalyvauti ESF
veiklose (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių apklausos
anketa, kuri pildoma,
kai asmuo pirmą kartą
pradeda dalyvauti
projekto veiklose, t. y.
yra įtraukiamas į
dalyvių sąrašą.
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, taip pat
pateikiami
dokumentai: dalyvių
sąrašai ir (arba)
dalyvių sąrašų
suvestinės.
Antriniai šaltiniai:

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
dalyvių apklausos
anketoje (kuri
pildoma, kai asmuo
pirmą kartą pradeda
dalyvauti projekto
veiklose, t. y. yra
įtraukiamas į dalyvių
sąrašą) asmuo
deklaruoja apie savo
priskyrimą šiam
stebėsenos rodikliui.
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, jis laikomas
pasiektu, kai remiantis
pirminiais šaltiniais

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
reikšmę teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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Respublikos užimtumo įstatymas).

apibendrintą
informaciją apie dalyvį
projekto vykdytojas
teikia per Iš Europos
Sąjungos fondų lėšų
bendrai finansuojamų
projektų duomenų
elektroninių mainų
svetainę (DMS), taip
pat nurodydamas
asmens lytį.

ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Šis stebėsenos rodiklis yra stebėsenos rodiklio
P.B.001 „Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius,
dalyvavę ESF veiklose“ pogrupis, t. y. ilgalaikis
bedarbis asmuo yra įskaičiuojamas į bendrą
bedarbių skaičių.

patvirtinama, kad
asmuo yra ilgalaikis
bedarbis ir todėl yra
įtrauktas į dalyvių
sąrašą.

Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, informacija
apie jo pasiekimą taip
pat nurodoma
mokėjimo prašyme,
išskaidant duomenis
pagal lytis.

3.3. Pakeičiu rodiklio P.B.005 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„P.B.005

„Dirbantieji, įskaitant
savarankiškai
dirbančius asmenis,
dalyvavę ESF
veiklose“

Skaičius

Dirbantysis – darbuotojas, valstybės tarnautojas ar
savarankiškai dirbantis asmuo.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir pareigas)
ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais įgyti darbo
teises ir sukurti darbo pareigas) turintis fizinis
asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir veiksnumą
įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų, išskyrus
įstatymų nustatytas išimtis. (šaltinis: Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas).
Įskaičiuojamas asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl,
pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto
arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą
jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas
neaktyviu).
Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra vaiko priežiūros
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse); šie asmenys
skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra
registruoti kaip bedarbiai.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Sumuojami dirbantieji,
įskaitant savarankiškai
dirbančius asmenis,
kurie pradėjo dalyvauti
ESF veiklose (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių apklausos
anketa, kuri pildoma,
kai asmuo pirmą kartą
pradeda dalyvauti
projekto veiklose, t. y.
yra įtraukiamas į
dalyvių sąrašą.
Antriniai šaltiniai:
apibendrintą
informaciją apie dalyvį
projekto vykdytojas
teikia per Iš Europos
Sąjungos fondų lėšų
bendrai finansuojamų
projektų duomenų
elektroninių mainų
svetainę (DMS), taip
pat nurodydamas
asmens lytį.

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
dalyvių apklausos
anketoje (kuri
pildoma, kai asmuo
pirmą kartą pradeda
dalyvauti projekto
veiklose, t. y. yra
įtraukiamas į dalyvių
sąrašą) asmuo
deklaruoja apie savo
priskyrimą šiam
stebėsenos rodikliui.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
reikšmę teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.

3.4. Pakeičiu rodiklio P.B.008 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„P.B.008

„Vyresni negu 54
metų asmenys, kurie
yra bedarbiai,
įskaitant ilgalaikius
bedarbius, arba
neaktyvūs
nesimokantys
asmenys, dalyvavę
ESF veiklose“

Skaičius

Priskiriamas asmuo, kuris yra 55 metų arba
vyresnis.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Bedarbis –asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje
įstatymų nustatyta tvarka.
Ilgalaikis bedarbis – asmuo iki 25 metų, kurio

Automatiškai
apskaičiuojamas

Sumuojami vyresni
negu 54 metų
asmenys, kurie yra
bedarbiai, įskaitant
ilgalaikius bedarbius,
arba neaktyvūs
nesimokantys asmenys
ir kurie pradėjo
dalyvauti ESF veiklose
(asmenų skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių apklausos
anketa, kuri pildoma,
kai asmuo pirmą kartą
pradeda dalyvauti
projekto veiklose, t. y.
yra įtraukiamas į
dalyvių sąrašą.
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, taip pat
pateikiami
dokumentai:
dalyvių sąrašai ir
(arba) dalyvių sąrašų
suvestinės.
Antriniai šaltiniai:
apibendrintą

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
dalyvių apklausos
anketoje (kuri
pildoma, kai asmuo
pirmą kartą pradeda
dalyvauti projekto
veiklose, t. y. yra
įtraukiamas į dalyvių
sąrašą) asmuo
deklaruoja apie savo
priskyrimą šiam
stebėsenos rodikliui.
Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, jis laikomas
pasiektu, kai remiantis
pirminiais šaltiniais
patvirtinama, kad

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
reikšmę teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir asmuo
nuo 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12
mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo
teritorinėje darbo biržoje dienos (šaltinis: Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymas).

informaciją apie dalyvį
projekto vykdytojas
teikia per Iš Europos
Sąjungos fondų lėšų
bendrai finansuojamų
projektų duomenų
elektroninių mainų
svetainę (DMS), taip
pat nurodydamas
asmens lytį.

Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo
asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtųjų,
nei prie bedarbių (šaltinis: Lietuvos statistikos
departamentas: https://osp.stat.gov.lt/statistikosterminu-zodynas ).
Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo,
esantis vaiko priežiūros atostogose (iki vaikui
sukaks treji metai) ir neregistruotas kaip bedarbis.
Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse.

asmuo atitinka šiam
stebėsenos rodikliui
keliamus reikalavimus
ir todėl yra įtrauktas į
dalyvių sąrašą.

Jei stebėsenos rodiklis
yra nustatytas projekto
lygmeniu, informacija
apie jo pasiekimą taip
pat nurodoma
mokėjimo prašyme,
išskaidant duomenis
pagal lytis.

Jei asmuo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje,
tačiau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar
pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba
studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės
formos studijų programas, jis laikomas neaktyviu
asmeniu.
Neaktyvus nesimokantis asmuo – asmuo, kuris
nesimoko pagal formaliojo švietimo programą ar
neformaliojo profesinio mokymo programą.
Programos suprantamos taip, kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Šis stebėsenos rodiklis yra stebėsenos rodiklio
P.B.007 „Vyresni negu 54 metų asmenys, dalyvavę
ESF veiklose“ pogrupis, t. y. 55 metų ar vyresnis
bedarbis arba neaktyvus nesimokantis asmuo yra
įskaičiuojamas į bendrą vyresnių negu 54 metų
asmenų skaičių.

3.5. Pakeičiu rodiklio P.B.012 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„P.B.012

„ESF veiklose
dalyvavę asmenys,
gyvenantys namų
ūkiuose, kuriuose
niekas neturi darbo“

Skaičius

Priskiriamas asmuo, kuris pradėdamas dalyvauti
ESF veiklose gyvena namų ūkyje, kuriame nė
vienas narys nedalyvauja darbo rinkoje, t. y. visi
nariai yra bedarbiai arba neaktyvūs.

Automatiškai
apskaičiuojamas

ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.

Sumuojami ESF
veiklose pradėję
dalyvauti asmenys,
gyvenantys namų
ūkiuose, kuriuose
niekas neturi darbo
(asmenų skaičius).

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių apklausos
anketa, kuri pildoma,
kai asmuo pirmą kartą
pradeda dalyvauti
projekto veiklose, t. y.
yra įtraukiamas į
dalyvių sąrašą.

Namų ūkis – atskirai gyvenantis vienas asmuo arba
grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie
dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi
būtinomis priemonėmis (šaltinis: Lietuvos
Respublikos terminų bankas).

Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną

Antriniai šaltiniai:
apibendrintą
informaciją apie dalyvį
projekto vykdytojas

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
dalyvių apklausos
anketoje (kuri
pildoma, kai asmuo
pirmą kartą pradeda
dalyvauti projekto
veiklose, t. y. yra
įtraukiamas į dalyvių
sąrašą) asmuo
deklaruoja apie savo
priskyrimą šiam
stebėsenos rodikliui.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
reikšmę teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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kartą.

teikia per Iš Europos
Sąjungos fondų lėšų
bendrai finansuojamų
projektų duomenų
elektroninių mainų
svetainę (DMS), taip
pat nurodydamas
asmens lytį.

Sumuojami ESF
veiklose pradėję
dalyvauti asmenys,
gyvenantys namų
ūkiuose, kuriuose
niekas neturi darbo ir
kuriuose yra išlaikomų
vaikų (asmenų
skaičius).

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių apklausos
anketa, kuri pildoma,
kai asmuo pirmą kartą
pradeda dalyvauti
projekto veiklose, t. y.
yra įtraukiamas į
dalyvių sąrašą.

Namų ūkiais nėra laikomi kolektyviniai namų ūkiai
arba instituciniai namų ūkiai, pavyzdžiui, ligoninės,
senelių namai, kalėjimai, kariniai barakai, religinės
bendruomenės, darbuotojų bendrabučiai ir pan.
Bedarbis – asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje
įstatymų nustatyta tvarka.
Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo
asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtųjų,
nei prie bedarbių (šaltinis: Lietuvos statistikos
departamentas: https://osp.stat.gov.lt/statistikosterminu-zodynas ).
Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo,
esantis vaiko priežiūros atostogose (iki vaikui
sukaks treji metai) ir neregistruotas kaip bedarbis.
Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse.
Jei asmuo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje,
tačiau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar
pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba
studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės
formos studijų programas, jis laikomas neaktyviu
asmeniu.

3.6. Pakeičiu rodiklio P.B.013 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„P.B.013

„ESF veiklose
dalyvavę asmenys,
gyvenantys namų
ūkiuose, kuriuose
niekas neturi darbo ir
kuriuose yra
išlaikomų vaikų“

Skaičius

Priskiriamas asmuo, kuris pradėdamas dalyvauti
ESF veiklose gyvena namų ūkyje, kuriame nė
vienas narys nedalyvauja darbo rinkoje, t. y. visi
nariai yra bedarbiai arba neaktyvūs, ir kuriame yra
išlaikomų vaikų.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Namų ūkis – atskirai gyvenantis vienas asmuo arba
grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie
dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi
būtinomis priemonėmis (šaltinis: Lietuvos

Automatiškai
apskaičiuojamas

Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto

Antriniai šaltiniai:
apibendrintą
informaciją apie dalyvį
projekto vykdytojas

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
dalyvių apklausos
anketoje (kuri
pildoma, kai asmuo
pirmą kartą pradeda
dalyvauti projekto
veiklose, t. y. yra
įtraukiamas į dalyvių
sąrašą) asmuo
deklaruoja apie savo
priskyrimą šiam
stebėsenos rodikliui.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
reikšmę teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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Respublikos terminų bankas).
Namų ūkiais nėra laikomi kolektyviniai namų ūkiai
arba instituciniai namų ūkiai, pavyzdžiui, ligoninės,
senelių namai, kalėjimai, kariniai barakai, religinės
bendruomenės, darbuotojų bendrabučiai ir pan.
Bedarbis – asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje
įstatymų nustatyta tvarka.
Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo
asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtųjų,
nei prie bedarbių (šaltinis: Lietuvos statistikos
departamentas: https://osp.stat.gov.lt/statistikosterminu-zodynas ),
Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo,
esantis vaiko priežiūros atostogose (iki vaikui
sukaks treji metai) ir neregistruotas kaip bedarbis.
Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse.
Jei asmuo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje,
tačiau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar
pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba
studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės
formos studijų programas, jis laikomas neaktyviu
asmeniu.
Išlaikomas vaikas – asmuo, kuris yra 17 metų ar
jaunesnis, o jei neaktyvus, tai asmuo gali būti 18–
24 metų ir gyvenantis su bent vienu iš tėvų (arba
globėjų).
Šis stebėsenos rodiklis yra stebėsenos rodiklio
P.B.012 „ESF veiklose dalyvavę asmenys,
gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas neturi
darbo“ pogrupis.

4. Pakeičiu IV skyrių „Specialieji produkto stebėsenos rodikliai“:
4.1. Pakeičiu rodiklio P.S.351 aprašymą ir jį išdėstau taip:

veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

teikia per Iš Europos
Sąjungos fondų lėšų
bendrai finansuojamų
projektų duomenų
elektroninių mainų
svetainę (DMS), taip
pat nurodydamas
asmens lytį.
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„P.S.351

„Lietuvos darbo
biržos darbuotojai,
dalyvavę ESF
veiklose“

Skaičius

Lietuvos darbo biržos darbuotojas – Lietuvos darbo
biržos ir teritorinių darbo biržų bei jų skyrių
valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartį.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Lietuvos darbo birža – įstaiga prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, kuri kartu su jai
pavaldžiomis teritorinėmis darbo biržomis
įgyvendina darbo rinkos ir užimtumo rėmimo
politiką, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos
užimtumo įstatyme.

Skaičiuojamas
sumuojant Lietuvos
darbo biržos ir
teritorinių darbo biržų
darbuotojus, kurie
dalyvavo ESF
veiklose, t. y. buvo
įtraukti į dalyvių
sąrašus (asmenų
skaičius).

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių sąrašai ir (ar)
dalyvių sąrašų
suvestinės.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo metu
Lietuvos darbo biržos
darbuotojas pirmą
kartą yra įtraukiamas į
ESF veiklų dalyvių
sąrašą.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo metu
15–29 metų
nedirbantis,
nesimokantis ir
mokymuose
nedalyvaujantis asmuo

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra

Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Teritorinė darbo birža – įstaiga, kuri jai priskirtoje
teritorijoje įgyvendina užimtumo rėmimo politiką
taip, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos
užimtumo įstatyme.
Teritorinės darbo biržos skyrius – teritorinės darbo
biržos struktūrinis padalinys, vykdantis klientų
(darbo ieškančių asmenų ir darbdavių) aptarnavimo
funkcijas.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 1 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir pareigas)
ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais įgyti darbo
teises ir sukurti darbo pareigas) turintis fizinis
asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir veiksnumą
įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų, išskyrus
įstatymų nustatytas išimtis.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.

4.2. Pakeičiu rodiklio P.S.357 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„P.S.357

„15–29 metų
nedirbantys,
nesimokantys ir
mokymuose
nedalyvaujantys
asmenys, dalyvavę
JUI remiamoje
intervencijoje“

Skaičius

Bedarbis– asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
sumuojant 15–29 metų
nedirbančius,
nesimokančius ir
mokymuose
nedalyvaujančius
asmenis, kurie
dalyvavo JUI lėšomis
finansuojamose

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių sąrašai ir
(arba) dalyvių sąrašų
suvestinės.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.
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apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra registruotas kaip bedarbis.

veiklose, t. y. buvo
įtraukti į dalyvių
sąrašus (asmenų
skaičius).

Ilgalaikis bedarbis – asmuo iki 25 metų, kurio
nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir asmuo
nuo 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12
mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo
teritorinėje darbo biržoje dienos (šaltinis: Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymas).

pirmą kartą yra
įtraukiamas į JUI
remiamos
intervencijos dalyvių
sąrašą.

atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo metu
15–29 metų
nedirbantis,
nesimokantis ir
mokymuose
nedalyvaujantis asmuo
pirmą kartą yra
įtraukiamas į ESF

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto

Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Neaktyvus nesimokantis asmuo – neaktyvus
asmuo, kuris nesimoko pagal formaliojo švietimo
programą ar neformaliojo profesinio mokymo
programą. Programos suprantamos taip, kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo
asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtų
asmenų, nei prie bedarbių (šaltinis: Lietuvos
statistikos departamentas:
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas).
Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo,
esantis vaiko priežiūros atostogose (iki vaikui
sukaks treji metai) ir neregistruotas kaip bedarbis.
Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse.
15–29 metų asmuo – 15 metų ir vyresnis, bet ne
daugiau kaip 29 metų, asmuo. Asmens amžius yra
skaičiuojamas nuo jo gimimo dienos ir nustatomas
tą dieną, kai asmuo pradeda dalyvauti JUI lėšomis
finansuojamose veiklose.
JUI remiama intervencija – visuma „Jaunimo
užimtumo iniciatyvos“ (ESF) lėšomis finansuojamų
veiklų ir subsidijuojamų pasiūlymų, kurie yra
individuliai suplanuoti jaunam asmeniui, siekiant
integruoti jį į darbo rinką (švietimo sistema) ir
(arba) skatinti jo aktyvumą darbo rinkoje.

4.3. Pakeičiu rodiklio P.S.358 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„P.S.358

„15–29 metų
nedirbantys,
nesimokantys ir
mokymuose
nedalyvaujantys
asmenys, dalyvavę
JUI remiamoje
intervencijoje“

Skaičius

Bedarbis– asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra registruotas kaip bedarbis.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
sumuojant 15–29 metų
nedirbančius,
nesimokančius ir
mokymuose
nedalyvaujančius
asmenis, kurie
dalyvavo JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose, t. y. buvo
įtraukti į dalyvių

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių sąrašai ir
(arba) dalyvių sąrašų
suvestinės.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.
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sąrašus (asmenų
skaičius).

Ilgalaikis bedarbis – asmuo iki 25 metų, kurio
nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir asmuo
nuo 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12
mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo
teritorinėje darbo biržoje dienos (šaltinis: Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymas).

Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Neaktyvus nesimokantis asmuo – neaktyvus
asmuo, kuris nesimoko pagal formaliojo švietimo
programą ar neformaliojo profesinio mokymo
programą. Programos suprantamos taip, kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

lėšomis finansuojamos
JUI remiamos
intervencijos dalyvių
sąrašą.

vykdytojas.“

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo metu
25–29 metų
nedirbantis,
nesimokantis ir
mokymuose
nedalyvaujantis asmuo
pirmą kartą yra
įtraukiamas į JUI
lėšomis finansuojamų
veiklų dalyvių sąrašą.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo
asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtų
asmenų, nei prie bedarbių (šaltinis: Lietuvos
statistikos departamentas:
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas).
Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo,
esantis vaiko priežiūros atostogose (iki vaikui
sukaks treji metai) ir neregistruotas kaip bedarbis.
Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse.
15–29 metų asmuo – 15 metų ir vyresnis, bet ne
daugiau kaip 29 metų, asmuo. Asmens amžius yra
skaičiuojamas nuo jo gimimo dienos ir nustatomas
tą dieną, kai asmuo pradeda dalyvauti JUI lėšomis
finansuojamose veiklose.
JUI remiama intervencija – visuma „Jaunimo
užimtumo iniciatyvos“ (ESF) lėšomis finansuojamų
veiklų ir subsidijuojamų pasiūlymų, kurie yra
individuliai suplanuoti jaunam asmeniui, siekiant
integruoti jį į darbo rinką (švietimo sistema) ir
(arba) skatinti jo aktyvumą darbo rinkoje.

4.4. Pakeičiu rodiklio P.S.359 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„P.S.359

„15–29 metų
nedirbantys,
nesimokantys ir
mokymuose
nedalyvaujantys
asmenys, dalyvavę
JUI remiamoje
intervencijoje, iš
kurių: 25–29 metų
asmenys“

Skaičius

Bedarbis– asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas). Bedarbiu taip pat laikomas asmuo,
esantis nėštumo ir gimdymo arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse), jei jis yra registruotas
kaip bedarbis.
Ilgalaikis bedarbis – asmuo iki 25 metų, kurio

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
sumuojant 25–29 metų
nedirbančius,
nesimokančius ir
mokymuose
nedalyvaujančius
asmenis, kurie
dalyvavo JUI lėšomis
finansuojamoje
veikloje, t. y. buvo
įtraukti į dalyvių
sąrašus (asmenų
skaičius).

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių sąrašai ir
(arba) dalyvių sąrašų
suvestinės.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.
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nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir asmuo
nuo 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12
mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo
teritorinėje darbo biržoje dienos (šaltinis: Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymas).

Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Neaktyvus nesimokantis asmuo – neaktyvus
asmuo, kuris nesimoko pagal formaliojo švietimo
programą ar neformaliojo profesinio mokymo
programą. Programos suprantamos taip, kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo
asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtų
asmenų, nei prie bedarbių (šaltinis: Lietuvos
statistikos departamentas:
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas).
Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo,
esantis vaiko priežiūros atostogose (iki vaikui
sukaks treji metai) ir neregistruotas kaip bedarbis.
Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse.
25–29 metų asmuo – 25 metų ir vyresnis, bet ne
daugiau kaip 29 metų, asmuo. Asmens amžius yra
skaičiuojamas nuo jo gimimo dienos ir nustatomas
tą dieną, kai asmuo pradeda dalyvauti JUI lėšomis
finansuojamose veiklose.
JUI remiama intervencija – visuma „Jaunimo
užimtumo iniciatyvos“ (ESF) lėšomis finansuojamų
veiklų ir subsidijuojamų pasiūlymų, kurie yra
individuliai suplanuoti jaunam asmeniui, siekiant
integruoti jį į darbo rinką (švietimo sistema) ir
(arba) skatinti jo aktyvumą darbo rinkoje.

4.5. Pakeičiu rodiklio P.S.360 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„P.S.360

„15–29 metų
nedirbantys,
nesimokantys ir
mokymuose
nedalyvaujantys
asmenys, dalyvavę
JUI remiamoje
intervencijoje, iš
kurių: 25–29 metų
asmenys“

Skaičius

Bedarbis– asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas). Bedarbiu taip pat laikomas asmuo,
esantis nėštumo ir gimdymo arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse), jei jis yra registruotas
kaip bedarbis.
Ilgalaikis bedarbis – asmuo iki 25 metų, kurio
nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir asmuo
nuo 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
sumuojant 15–29 metų
nedirbančius,
nesimokančius ir
mokymuose
nedalyvaujančius
asmenis, kurie
dalyvavo JUI lėšomis
finansuojamose
veiklose, t. y. buvo
įtraukti į dalyvių
sąrašus (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo,

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių sąrašai ir
(arba) dalyvių sąrašų
suvestinės.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo metu
25–29 metų
nedirbantis,
nesimokantis ir
mokymuose
nedalyvaujantis asmuo
pirmą kartą yra
įtraukiamas į ESF
lėšomis finansuojamos
JUI remiamos
intervencijos dalyvių
sąrašą.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo
teritorinėje darbo biržoje dienos (šaltinis: Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymas).

dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Neaktyvus nesimokantis asmuo – neaktyvus
asmuo, kuris nesimoko pagal formaliojo švietimo
programą ar neformaliojo profesinio mokymo
programą. Programos suprantamos taip, kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo
asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtų
asmenų, nei prie bedarbių (šaltinis: Lietuvos
statistikos departamentas:
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas).
Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo,
esantis vaiko priežiūros atostogose (iki vaikui
sukaks treji metai) ir neregistruotas kaip bedarbis.
Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse.
25–29 metų asmuo – 25 metų ir vyresnis, bet ne
daugiau kaip 29 metų, asmuo. Asmens amžius yra
skaičiuojamas nuo jo gimimo dienos ir nustatomas
tą dieną, kai asmuo pradeda dalyvauti JUI lėšomis
finansuojamose veiklose.
JUI remiama intervencija – visuma „Jaunimo
užimtumo iniciatyvos“ (ESF) lėšomis finansuojamų
veiklų ir subsidijuojamų pasiūlymų, kurie yra
individuliai suplanuoti jaunam asmeniui, siekiant
integruoti jį į darbo rinką (švietimo sistema) ir
(arba) skatinti jo aktyvumą darbo rinkoje.

4.6. Pakeičiu rodiklio P.S.367 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„P.S.367

„Asmenys virš 54
metų amžiaus,
dalyvavę aktyviam
senėjimui skirtose
ESF veiklose“

Skaičius

Tikslinė grupė – 55 metų ir vyresni (iki Valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 ir 57
straipsnių nuostatose nustatyto senatvės pensijos
amžiaus) asmenys, dalyvavę aktyviam senėjimui
skirtose ESF veiklose.
Asmens amžius yra skaičiuojamas nuo gimimo
dienos ir nustatomas tą dieną, kai asmuo pradeda
dalyvauti ESF veiklose.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Aktyviam senėjimui skirta ESF veikla – bet kuri
veikla, finansuojama pagal 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
8.3.2 uždavinį „Padidinti vyresnio amžiaus asmenų

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
sumuojant 55 metų ir
vyresnius asmenis,
kurie dalyvavo
aktyviam senėjimui
skirtose ESF veiklose,
t. y. buvo įtraukti į
dalyvių sąrašus
(asmenų skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių sąrašai ir
(arba) dalyvių sąrašų
suvestinės.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo metu 55
metų ar vyresnis
asmuo pirmą kartą yra
įtraukiamas į aktyviam
senėjimui skirtų ESF
veiklų dalyvių sąrašą.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje
veikloje“.

4.7. Pakeičiu rodiklio P.S.376 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„P.S.376

„BIVP projektų
veiklų dalyviai
(įskaitant visas
tikslines grupes)“

Skaičius

BIVP – bendruomenės inicijuota vietos plėtra.
BIVP projektas – iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamas ir pagal 2013 m.
gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos
Europos regioninės plėtros fondui, Europos
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos
žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros
reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir
Europos regioninės plėtros fondui, Europos
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos
jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos
bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347,
p. 320), 32–35 straipsniuose nurodytą
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą
įgyvendinamas projektas.

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
sumuojant BIVP
projektų veiklų
dalyvius (asmenų
skaičius).
Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to
paties projekto
veiklose,
skaičiuojamas vieną
kartą.

Pirminiai šaltiniai:
dalyvių sąrašai ir
(arba) dalyvių sąrašų
suvestinės.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
asmuo pirmą kartą
pradeda dalyvauti
projekto veiklose, t. y.
yra įtraukiamas į
dalyvių sąrašą.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

Dalyvis – projekto veiklose dalyvavęs tikslinės
grupės atstovas.
Tikslinė grupė – socialinė grupė ar jos dalis, į kurią
orientuota pareiškėjo vykdoma projekto veikla.
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