Nedarbo lygis (Eurostat Euro Indicators)
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2022 m. rugsėjo nedarbas* Lietuvoje:
• 5 proc. – 1 proc. punktu mažesnis nei vidutinis ES;
• 1,5 proc. punkto mažesnis nei prieš metus.
Nedarbas Lietuvoje per metus sumažėjo daugiau
nei ES vidurkis ir daugiau nei Latvijoje, Estijoje bei
Lenkijoje.
*pašalinus sezono įtaką

Užimtumo lygis
15-64 m. amžiaus asmenų užimtumo lygis Lietuvoje (proc.)
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Užimtumo lygis Lietuvoje – 75,2 proc., t. y.
aukščiausias per visą stebėjimo laikotarpį
(nuo 1998 m.).

II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv.
2021 m.

II ketv. III ketv.
2022 m.

• 2021 m. III ketv. pasiektas iki COVID-19 pandemijos
pradžios buvęs užimtumo lygis.
• 2022 m. III ketv. užimtumo lygis – 2 proc. punktais
aukštesnis nei prieš metus (2021 m. III ketv.)
* Statistikos departamento duomenys

Darbo rinkoje fiksuojamas nedidelis lėtėjimas
Tūkstančiai

Registruoto nedarbo dinamika 2018-2022 m. (proc.)
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Darbo jėgos pasiūla – paklausa 2018-2022 m.
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Š. m. lapkričio 1 d. registruota 144,6 tūkst. bedarbių –
2,6 tūkst. daugiau nei prieš mėnesį, tačiau 45,2 tūkst. mažiau
nei prieš metus.
Bedarbiai sudarė 8,3 proc. darbingo amžiaus gyventojų –
0,2 proc. punkto daugiau nei prieš mėnesį (2021-11-01 –
10,9 proc.).
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Laisvų darbo vietų dinamika atspindi sezoninius darbo
rinkos svyravimus. 2021 m. laisvų darbo vietų bumą
sąlygojo po suvaržymų atsiveriantys ir veiklas aktyvinantys
verslai.
Š. m. sausį-spalį įregistruota:
•

Nedarbo kitimo tendencijos 2022 m. panašios* į ankstesnių
metų, kuomet šaltuoju metu nedarbas didėja dėl sezoninių
darbo paklausos svyravimų.

244,3 tūkst. laisvų darbo vietų (vidutiniškai 24,4 tūkst.
per mėnesį);

•

238,3 tūkst. bedarbių (vidutiniškai 23,8 tūkst. per
mėnesį).

*Nevertinant 2020-2021 m., kuomet darbo rinkai didelės įtakos turėjo veiklų
suvaržymai ar atlaisvinimai.

2022 m. darbo jėgos paklausa buvo didesnė nei pasiūla.

Prognozė – lėtėjant ekonomikai, nedarbas šiek tiek didės
Prognozės

Didžiausi iššūkiai

Lietuvos bankas:

• Infliacija

• Šalies ekonomikos augimas 2023 m. lėtės
– BVP augs 0,9 proc.

• Didėjanti energijos sąnaudų dalis

• Nedarbo lygis augs ir pasieks 7,1 proc.
• Užimtumas mažės 0,6 proc.

• Infliacija išliks aukšta – 8,4 proc.

• Žaliavų brangimas
• Eksporto apimčių mažėjimas
• Mažėjantis namų ūkių vartojimas
• Finansavimo sąlygų griežtėjimas (skolinantis
ir pan.)
• Tiekimo grandinių trikdžiai
• Darbuotojų trūkumas

Prognozė – lėtėjant ekonomikai, nedarbas šiek tiek didės
Remiantis ankstesnių metų tendencijomis ir įvertinus darbo rinkos sezoniškumą
• 2022 m. IV ketv. registruotas nedarbas iki metų
• Inžinerijos, IT, sveikatos specialistų bei kai kurių
pabaigos galėtų padidėti ~1 proc. punktu.
profesijų kvalifikuotų darbuotojų poreikis nemažės.
Darbdaviams susiduriant su sunkumais dėl geopolitinių • Su įsidarbinimo iššūkiais gali susidurti atstovai tų
įtampų, aukštų energetikos bei žaliavų kainų,
profesijų, kuriose darbo ieškančių didėja sparčiau
registruoto nedarbo augimas gali būti ir didesnis.
nei darbo pasiūlymų. Tai regimojo meno atlikėjai,
ne maisto produktų gatvės pardavėjai, vertėjai,
• 2023 m. I ketv. registruoto nedarbo rodikliai, tikėtina,
fotografai, ekonomistai, sporto treneriai ar
nemažės.
instruktoriai, kūno kultūros mokytojai, kosmetikai,
• 2023 m. didelę įtaką ekonomikai ir darbo rinkai darys
kirpėjai, asmens sveikatos priežiūros namuose
Rusijos karo prieš Ukrainą tolimesnė eiga ir padariniai.
darbuotojai, produktų dizaineriai, lošimo namų
tarnautojai, finansų ir investicijų konsultantai,
• Iššūkiai dėl veiklos vystymo aktualesni bus energijos
jaunesnieji teisės specialistai, žmogiškųjų išteklių
ištekliams imliems sektoriams (tekstilės gaminių ir
vadovai, pardavimo ir rinkodaros vadovai. Taip pat
drabužių, medienos bei medienos ir kamštienos
nekvalifikuoto darbo už didelį atlygį ieškantys
gaminių, popieriaus ir popieriaus gaminių, naftos
produktų, chemijos produktų gamybos, apgyvendinimo asmenys.
ir maitinimo paslaugų ir kt.).

• Dėmesio reikalaus trečiųjų šalių piliečių integracija
į Lietuvos darbo rinką.

Darbo rinkai besirengiančių asmenų struktūra
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Neturi profesinio
pasirengimo

Tarp darbo rinkai besirengiančių asmenų:
• Du trečdaliai – virš 50 m. amžiaus (69,5 proc.) ;
• Beveik pusė – neturi profesinio pasirengimo (43,8 proc.);
• Kas šeštas – asmuo su negalia (16,9 proc.).
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Virš 50 m.
Asmenys su negalia

Š. m. lapkričio 1 d. darbo rinkai besirengiančio statusu
buvo registruota 18,3 tūkst. asmenų, t. y. 9,4 proc. visų
Užimtumo tarnybos klientų.
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Darbo rinkai besirengiantys asmenys

Bedarbiai

Palyginti su bedarbiais, darbo rinkai besirengiančių
asmenų tarpe, didesnę dalį sudaro:
• asmenys virš 50 m.,
• asmenys su negalia,
• neturintys profesinio pasirengimo,
• vyrai.

2022-11-01 duomenys

Darbo rinkai besirengiantys asmenys pagal kliūtis užimtumui
stokoja socialinių įgūdžių ir (ar)
motyvacijos dirbti

55,60%

neturi galimybių atvykti iš
nuolatinės gyvenamosios vietos į
darbo vietą
turi prižiūrėti ir (ar) slaugyti
šeimos narį ar kartu gyvenantį
asmenį
apribotas disponavimas
piniginėmis lėšomis
turi priklausomybę*

25,20%

Daugiau nei pusė stokoja socialinių įgūdžių ir (ar)
motyvacijos dirbti.
Ketvirtadalis neturi galimybių atvykti iš nuolatinės
gyvenamosios vietos į darbo vietą.

10,90%

Kas dešimtas prižiūri ir (ar) slaugo šeimos narį ar
kartu gyvenantį asmenį.

9,90%

Kas dešimtam apribotas disponavimas
piniginėmis lėšomis.

5,30%

Kas dvidešimtas turi priklausomybę.

*nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų, azartinių žaidimų.
Vienas darbo rinkai besirengiantis asmuo gali turėti kelias kliūtis
užimtumui.

2022-11-01 duomenys

Pagrindiniai iššūkiai darbo rinkai besirengiančių asmenų
kelyje į užimtumą
▪ Įsidarbinimą ribojančių aplinkybių identifikavimas:
▪ asmenys vengia jas pripažinti, yra linkę neigti arba pripažįsta, tačiau atsisako pagalbos joms spręsti;

▪ asmenys nesutinka su darbo rinkai besirengiančio asmens statusu.
Pagrindinės priežastys: baimė prarasti socialines garantijas bei išankstinės nuostatos, kad pagalba nebus suteikta
arba nenoras keisti esamą situaciją.

▪ Paslaugų įsidarbinimą ribojančioms aplinkybėms spręsti teikimas:
▪ esama situacija - šiuo metu 45 savivaldybėse teikiama profesionali kompleksinė pagalba pagal Užimtumo
skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį.
Siauresnės galimybės kitų savivaldybių teritorijose – Socialinės pagalbos žemėlapis | soczemelapis.uzt.lt;

▪ perspektyva 2023 m. - Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą
gaunantiems asmenims modelį tampa vieninga praktika – planuojama, kad įsitrauks visos šalies savivaldybės ir
reikalingas paslaugas gaus visi darbo rinkai besirengiantys asmenys;
▪ perspektyva 2023 m. - ypač aktualus bendradarbiavimas su kitais socialiniais partneriais ir nevyriausybinėmis
organizacijomis, siekiant kompleksinių kliūčių sprendimo – dalyvaujant bendruose projektuose, perkant
paslaugas iš trečiųjų šalių;
▪ perspektyva 2023 m. – apie 20-30 proc. darbo rinkai besirengiančių asmenų išspręstos įsidarbinimą ribojančios
aplinkybės, pasiektas tvaresnis užimtumas.

Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo
priemonės 2022-11-01 dienai
Profesinio mokymo programos, suteikiančios
aukštą pridėtinę vertę kuriančias
kvalifikacijas ar kompetencijas
• 22 formaliosios profesinio mokymo programos
skirtos bedarbiams ir užimtiems, kurias baigus bus
suteikta aukštą pridėtinę vertę kurianti
kvalifikacija.
• 14 formaliųjų profesinio mokymo programų modulių,
kuriuos baigus bus suteikta aukštą pridėtinę vertę
kurianti kompetencija.
• Aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir
kompetencijas pagal formalias mokymo programas
ir jų modulius galima įgyti 16 miestų ir rajonų
savivaldybėse.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
programos, kurias baigus suteikiamos aukštą
pridėtinę vertę kuriančios kompetencijos
•

24 neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos,
kurias baigus suteikiamos aukštą pridėtinę vertę
kuriančios kompetencijos.

•

Užimtiems asmenims skirta 13 neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programų.

•

NSŠ programų vykdymas numatytas 3 miestuose
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda).

Perspektyva:
• augantis tokių programų skaičius ir geografinė
aprėptis;
• neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos,
pagrįstos aukštojo mokslo moduliais;
• didesnis darbdavių įsitraukimas kuriant aktualias
programas.

Dalyvavimas aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ar
kompetencijų įgijimo priemonėje
• Nuo 2022-07-01 iki 2022-11-01 aukštos pridėtinės vertės
mokymuose pradėjo dalyvauti 782 asmenys.
• 89 proc. asmenų pasirinko įgyti IRT srities kompetenciją ar
kvalifikaciją.
• APV mokymuose dalyvauja 56 proc. Vilniaus klientų
aptarnavimo departamento klientų, 28 proc. – Kauno, apie
6 proc. – Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio KAD klientų.

• 90 proc. mokymuose dalyvaujančių klientų yra Užimtumo
tarnyboje registruoti bedarbio statusu.
Mokymo programų, suteikiančių aukštos pridėtinės vertės
kvalifikacijas ar kompetencijas, efektyvumas
2022 m. I-III ketv. po 6 mėn. siekia 90,3 proc.

Vertinamas laikotarpis - nuo 2022-07-01 iki
2022-11-01

Perspektyva:
• iki 2026 m. vidurio – beveik 20 tūkst. asmenų įgis aukštą pridėtinę
vertę kuriančias kvalifikacijas ar kompetencijas;
• Darbo užmokestis siekia 1,5-1,7 tūkst. eurų.

Ukrainos piliečių integracija į darbo rinką
Nuo karo veiksmų Ukrainoje pradžios Lietuvoje įdarbinta 24,8 tūkst. Ukrainos piliečių.
Iš jų 2022-11-01 dirbo 19,7 tūkst.
Su Užimtumo tarnybos pagalba:
• Įdarbinta 10,8 tūkst. karo pabėgėlių

Iš dalyvaujančių ADRP priemonėse:

• 219 ukrainiečių pradėjo individualią veiklą pagal
verslo liudijimą

1727 – subsidijuojamas įdarbinimas

• 2,2 tūkst. įsitraukė į aktyvias darbo rinkos
politikos priemones (ADRP)

86 – parama judumui

265 – profesinis mokymas

69 – darbas pagal pameistrystės sutartį
28 – parama darbiniams įgūdžiams įgyti
20 – neformalusis suaugusiųjų švietimas
2 – kompetencijų pripažinimas
1 – aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir
kompetencijų įgijimas

Ukrainos piliečių įdarbinimai pagal profesijų grupes

Kvalifikuotam darbui įsidarbino trys
ketvirtadaliai (18,6 tūkst. arba 75 proc.) dirbti
pradėjusių ukrainiečių.
Nekvalifikuotam darbui įsidarbino kas
ketvirtas (6,2 tūkst. arba 25 proc.). Daugiausia
– valytojais, virtuvės pagalbininkais,
pakuotojais, prekių krovėjais į lentynas.

Tarp įsidarbinusių kvalifikuotam darbui daugiausia pradėjo
dirbti sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto
priemonių vairuotojais, virėjais, pardavėjais, suvirintojais,
betonuotojais, statybininkais, kepėjais ir konditeriais,
tinkuotojais, metalinių konstrukcijų montuotojais, mėsininkais
ir žuvų darinėtojais.
1,9 tūkst. (7,6 proc.) įsidarbino aukštos kvalifikacijos
reikalaujančiuose darbuose (vadovais, specialistais,
technikais).

Ukrainos piliečių įsidarbinimo ir atlygio dinamika

Žema kvalifikacija / nekvalifikuoti

Vidutinė kvalifikacija

kovas

balandis

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

rugsėjis

spalis

2022 m.

Aukšta kvalifikacija

Per nurodytą mėnesį įsidarbinusių UA piliečių skaičius
Vidutinis sutartyje nurodytas mėnesio atlygis prieš mokesčius, Eur/mėn.

• Vidutiniškai per mėnesį įsidarbina apie 3 tūkst. asmenų. Didžiausias įdarbintų ukrainiečių skaičius siekia
daugiau kaip 4,7 tūkst. asmenų balandžio mėnesį.
• Darbdavių suinteresuotumas ukrainiečių įdarbinimu neženkliai mažėja.
• Ukrainiečių domėjimasis aukštesnės kvalifikacijos darbu palaipsniui auga.

Ukrainos piliečių integracija į darbo rinką
Ukrainiečių, dirbančių aukštos kvalifikacijos
darbą, pavyzdžiai
• 117 Ukrainos karo pabėgėliai dirba sveikatos
priežiūros specialistais
• 178 dirba mokytojais ir 106 mokytojų padėjėjais
• 261 dirba inžinieriais (mechanikos, elektros,
telekomunikacijų, pramonės, gamybos inžinieriais
ir kt.)
• 129 dirba IT specialistais (programinės įrangos ir
programų kūrėjais ir analitikais ir kt.)
• 383 verslo ir administravimo specialistais
(pardavimo vadybininkais, logistikos
vadybininkais, buhalteriais ir kt.)

Dauguma ukrainiečių dirba šiuose sektoriuose:
Gamyba (28 proc.)
Dažniausiai:
• Maisto gamyba
• Elektros įrangos gamyba
• Baldų gamyba

Statyba (19 proc.)

Transportas ir saugojimas (15 proc.)
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų
teikimas (11 proc.)

Ukrainiečių įdarbinimo sėkmės faktoriai ir tolimesni
veiksmai
Pagrindiniai sėkmės faktoriai
• Aiškios darbo gairės Užimtumo tarnyboje - norintiems ir galintiems dirbti
ukrainiečiams darbo pasiūlymai turi būti teikiami per trumpiausią laiką
• Motyvacija padėti – iš vienos pusės ir noras priimti pagalbą – iš kitos pusės
• Glaudaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo rezultatas: išsamiai teikiama
informacija, efektyviai priimami sprendimai, tarpusavio pagalba
• Verslo ir valstybinio sektoriaus partnerystė

Tęstiniai veiksmai siekiant integruoti ukrainiečių į darbo rinką
2022-11-01 Užimtumo tarnyboje registruoti 4,6 tūkst. ukrainiečių.
Užimtumo tarnybos specialistai:

• peržiūri kiekvieno Užimtumo tarnyboje registruoto ukrainiečio situaciją ir sprendžia, kokios
paslaugos asmeniui reikia;
• tais atvejais, kai asmenims reikia socialinių paslaugų, bendradarbiauja su savivaldybėmis,
sprendžia mobilumo, vaikų priežiūros klausimus;

• reguliariai organizuoja grupinius darbdavių ir ukrainiečių susitikimus (darbuotojų atrankos
renginius);
• numato daugiau dėmesio skirti sprendžiant lietuvių kalbos mokymosi kokybės klausimą,
nukreipimą į profesinį mokymą;

• primename registruotiems Užimtumo tarnyboje ukrainiečiams klientų teises ir pareigas siekdami
sugrąžinti šiuos asmenis iš neapibrėžtumo būsenos ir įgalinti priimti reikalingus sprendimus;
• tęsia bendradarbiavimą su NVO partneriais (Caritas, Raudonasis Kryžius ir kt.).

