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Sistemingos žmogiškųjų išteklių  

stebėsenos ir analitikos,  

vykdomos nuo 2016 metų, vertė

Žmogiškųjų išteklių situacijos

įžvalgos kuriant tvarią darbo rinką  

bei stebėsenos raidosperspektyvos



Nacionalinės  

žmogiškųjų išteklių  

sistemos struktūra

Teisinis pagrindas
2016 m. vasario 18 d. LR Vyriausybės Nutarimas Nr. 162 „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų  

išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo“.

NŽIS subjektai
Koordinatorius:

LR Vyriausybės komisija (NŽIS)

Stebėsenos vykdytojai:

• NŽIS komisija (EIM, ŠMSM, SADM, LRVK,MOSTA)

• Tinklo partneriai, organizacijos

(Užimtumo tarnyba, Investuok Lietuvoje, VRM, AM ir PM įstaigos, Lietuvos statistika, kiti)

Naudotojai:

• Sprendimų priėmėjai

• Pavaldžios įstaigos, partneriai, švietimo subjektai

• Visuomenė

NŽIS objektas
• Gyventojai, atvykusieji ir išvykusieji

• Užimtieji ir darbo jėga

• Švietimo sistemos dalyviai

NŽIS duomenų registrai
• ŠMSM registrai

• SODRA

Pateikimas 60 rodiklių (ŠVIS)

+

Analitiniai tyrimai

• VMI

• Registrų centras

• Užimtumo tarnyba

• Kiti duomenų šaltiniai



Kokia kryptimi žengiame?

NŽIS tikslas

Koordinuoti ir užtikrinti įrodymais grįstą  

švietimo, darbo rinkos, migracijospolitikos  

formavimą, siekiant gerinti darbo rinkos  

pasiūlą ir paklausą, gebėjimų atitiktį  

ateities darborinkos poreikiams, užtikrinti

tvarų valstybės ekonominį ir socialinį augimą.

NŽIS veiklos sritys

Darbo rinkos pasiūlos formavimas  

bedarbių ir užimtųjų perkvalifikavimu,  

ugdant kompetencijas švietimo sistemoje,  

pritraukiant žmogiškuosius išteklius

iš užsienio:

• Ekspertinės įžvalgos ir išvados dėl siūlomų  

priemonių tinkamumo

• Tikslinių ir prioritetinių sričių identifikavimas

• Stebėsenos sistemos kūrimas ir tobulinimas

• Duomenų surinkimo ir prieinamumo gerinimas



LIETUVOS ŽMOGIŠKIEJI  

IŠTEKLIAI
ar esame pasirengęateities

darbo rinkai?



2018–2022 m. reikės apie  

105 tūkst. naujųsamdomų  

darbuotojų.

Tik 4.8 tūkst. jų– dėl  

sektorių plėtros



Apie 50,3 tūkst. (47 proc.)  

prognozuojamų darbo vietų  

bus aukštos kvalifikacijos  

darbo vietos



Aukštųjų mokyklų  

absolventų pasiūla ir  

toliau mažės,  2018–

2019 m.m. sieks

apie 24,6 tūkst.



Beveik trečdalis pirmos

pakopos absolventų po

pusės metų nuo studijų

baigimo vis dar nedirba

Kai kuriems pirmos pakopos absolventams

integruotis darbo rinkoje sunkiau, jų darbo

užmokestis nesiekia vidutinio DU Lietuvoje

(Gyvybės, Humanitariniai, Ugdymo mokslai,

Sportas, Menai).

Praėjus metams nuo studijų baigimo  

absolventųiš mažų pajamų šeimų pajamos  

buvo vidutiniškai 12 proc. mažesnės nei  

likusiųjų, o aukštos kvalifikacijos  

reikalaujančiuose darbuose jie įsidarbino

8 proc. punktais rečiau.



64 proc. įgijusių profesiją  

povidurinėje mokymo  

programoje po pusės  

metų sėkmingai dirbo

58 proc. visų PM abiturientų dirba  

kvalifikaciją atitinkantį darbą,

28 proc. – aukštos kvalifikacijosdarbus,  

16 proc. – nekvalifikuotą;

Pagrindinio mokymo lygmens abiturientai

dažniau nei kitų lygmenų abiturientai tęsia

mokslus (24 proc.).



Šaltinis: LMNŠC. Skaičiavimai: MOSTA

2016–2017 m.m. vienam  

karjeros specialisto etatui  

vidutiniškai teko 4659  

mokiniai ir 3,8 kartoviršijo  

rekomenduojamą mokinių  

skaičių

Pagal Bendrojo ugdymo ir profesinio  

mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai  

modelio rekomendacijas, vienamkarjeros  

specialistui turėtų tekti apie 601-1200  

mokinių;

2016–2017 m.m. rodiklis rekomenduojamą  

ribą viršijo daugiau kaip 3,8 karto.

Karjeros specialistų etatų skaičius savivaldybėse, 2016-2017 m. m.



KOKIUS ĮRANKIUS  

PROBLEMŲ SPRENDIMUI  

SIŪLO MOSTA?



1 PAVYZDYS.

Profesinio informavimo  

įrankis

www.rodikliai.mosta.lt



www. mosta.lt/lt/apie-mosta/vykdomi-projektai/pedagogu-prognozavimas

2 PAVYZDYS.

Pedagogų prognozės – interaktyvus įrankis scenarijams



3 PAVYZDYS.

Sveikatos specialistai –

poreikio prognozės



SU PARTNERIAIS  

ATLIEKAMOS  

TEMINĖS STUDIJOS



4 PAVYZDYS.

IRT specialistai

Maždaug kas dešimtas artimiausiais metais  

išsilavinimą įgysiantis asmuo turėtų baigti  

IRT srities studijas, kad patenkintumerinkos  

poreikius.

Sprendimai:

Trumpieji: veiksminga profesinioorientavimo  

bei perkvalifikavimo sistema bei siekti  

susigrąžinti talentus į Lietuvą.

Ilgieji: išnaudoti profesinio sektoriaus  

mokymo galimybes, kurios pasiremtų IRT  

verslo poreikiais.



•Studijų programų stiprinimas,verslo  

įsitraukimas bendradarbiaujant

•Akademinė parama studentams

•Efektyvi profesinio orientavimosistema

5 PAVYZDYS.

Inžinerinės pramonės  

specialistai

Studijų baigimo ir įsidarbinimo rodikliams  

nesikeičiant ir siekiant, kad darbo rinka  

pasipildytų 15 pramonės inžinerijos  

specialistų, į aukštąsias mokyklas ir toliau  

reikėtų priimti apie 100 studentų kasmet.



ATEITIES  

PERSPEKTYVOS:
ką pasiūlysime iki 2021metų?



NŽIS panaudojimo galimybės  

viešojoje politikoje ir artimiausi  

planai

• Žmogiškųjų išteklių būklė2019

• Darbo rinkos paklausos ir pasiūlos prognozavimas

• Profesijų, kurioms trūksta darbuotojų, identifikavimas

• Pedagogų, medicinos darbuotojų poreikio prognozės

• Švietimo pasiūlos formavimas

• Absolventų karjeros stebėsena

• Užimtumo statistinė informacija

Priėmimas į  
AM ir PM

Žmogiškųjų  
išteklių  

pritraukimas

Absolventų  
karjera

Investicijų
pritraukimas

Regioninė

politika

Užimtųjų ir  

bedarbių  

perkvalifika-

vimas

Studijų ir  
mokymo  
programų  
kokybės  

gerinimas

Įgūdžių  

formavimas



Veiklos kryptys

• Švietimo, užimtumo, darbo rinkos,  

socialinė politika (žmogiškieji ištekliai)

• Mokslo, technologijų ir inovacijų politika  

(sumani specializacija, NPPsritys)

• Viešasis valdymas (poveikio vertinimas,  

įrodymais grįsta valdysena, strateginės įžvalgos)

• Kompetencijų tinklo koordinavimas

Tinklas

• Žinybos, mokslo institucijos, organizacijos,

„klausimo bendruomenės“

• Tarptautiniai analitikos, informacijos tinklai

• Tinklo tiekiama analitika ir prognozavimas,  

mokslinė informacija politikai formuoti

MOSTA: LRV strateginių  

kompetencijų centras
SKC

Poveikio  
vertinimas

Geresnis  
reglamentavimas

Moksliniai įrodymai

Strateginis  
valdymas



Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

www.mosta.lt


