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NACIONALINĖ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ 
STEBĖSENOS SISTEMA LIETUVOJE



MOSTA atlikti ir planuojami su žmogiškaisiais 
ištekliais susiję tyrimai

2

• Suinteresuotųjų šalių apklausos: darbdavių požiūris

• Specialistų kvalifikacijų žemėlapio pirminė analizė

• Absolventų karjeros longitudinė apklausa

• Investicijų į aukštąjį mokslą grąžos tyrimas

2015

• Žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemos kūrimas (teisės aktai, 
rodikliai)

• Rekomendacijos ŪM rengiant LPK ir LŠK klasifikacijų sąsają

• Rekomendacijos Karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) 
rodiklių tobulinimui

• Dalyvavimas EUROGRADUATE tinkle, kiti tarptautiniai kontaktai

2016

• INFOBALT Lietuvos IRT specialistų pasiūlos ir paklausos tyrimas

• Pasiūlymas rengiant LRV nutarimą Dėl profesijų, kurioms būtina 
aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, 
sąrašo

• Švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo sistemos kūrimas bei 
diegimas

• Žmogiškųjų išteklių stebėsenos vykdymas ir įveiklinimas

2017-
2020

ABSOLVENTAI

ŽMOGIŠKIEJI 
IŠTEKLIAI



Specialistų kvalifikacijų žemėlapis 2015
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Tikslas: absolventų perėjimo į darbo rinką 
analizė;

Apimtis: AM ir PM absolventai;

Kartos: 2012 ir 2013;

Periodas: -6/0/6/12 mėn. nuo studijų baigimo;

Duomenų šaltiniai (anoniminis jungimas): 

• Švietimas – Švietimo valdymo informacinė 
sistema;

• Samdomų darbuotojų įsidarbinimas ir 
atlyginimas – Valstybinis socialinio 
draudimo fondas (SODRA);

• Savarankiškai dirbančių įsidarbinimas ir 
atlyginimas – Valstybinė mokesčių 
inspekcija.

Įsidarbinimo ir atlyginimo 
analizės pjūviai:

-Aukštasis mokslas:
Studijų krypčių grupė
Viešasis/privatus sektorius
Lytis
Regionai
Darbo patirtis 
Profesija
Valstybės reguliuojamos profesijos
Savarankiškai dirbantys

Profesinis mokymas:
Švietimo sritis
Įsidarbinimas
Profesija
Atlyginimas



NACIONALINĖS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ 

STEBĖSENOS SISTEMOS KŪRIMAS
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Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos (NŽIS) 
sistema
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Visų Lietuvos gyventojų ir ūkio sektorių duomenys 

Visų dirbančiųjų Lietuvoje duomenysObjektas

Įgyvendinimas

Subjektai

Rinkti ir teikti duomenis bei analizę, kuri padės švietimo subjektams vertinti Lietuvos 
gyventojų užimtumo būklę, prognozuoti ateities tendencijas, priimti įrodymais grįstus 
sprendimus.

Tikslas

Absolventų karjeros duomenys

60 reguliariai 
(mėnesiniai arba 

metiniai) 
atnaujinamų 

rodiklių

• Rodiklių rezultatai pateikiami Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS);
• Apskaičiavimą ir reguliarų atnaujinimą (mėnesiniai ir metiniai rodikliai) atlieka ITC;
• Vadovaujamasi patvirtintu Rodiklių skaičiavimo aprašu;
• Naudojami esamų Lietuvos registrų duomenys;
• NŽIS vykdytojai naudoja NŽIS rodiklių rezultatus analizės atlikimui, prognozavimui, rezultatų pristatymui.

Vykdytojai:
• Švietimo ir mokslo ministerija
• Ūkio ministerija
• Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
• MOSTA

Naudotojai:
• Vyriausybė ir ministerijos (sprendimų 

priėmimas);
• Švietimo subjektai (sprendimų 

priėmimas);
• Visuomenė (informavimas).

Koordinatorius:
• Vyriausybės 

komisija



Duomenų šaltiniai
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• Savarankiškai dirbantysVMI

• Apdraustųjų pajamosSODRA

• Gyventojai ir juridiniai asmenysRegistrų centras

• Kario statusą turintys asmenysLR Krašto apsaugos ministerija

• ŪkininkaiŽemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

• Studentų priėmimo duomenysLAMA BPO

• Bedarbiai ir laisvos darbo vietosLietuvos darbo birža

• Juridinių asmenų EVRKLietuvos statistikos departamentas

• ASPĮ savivaldybėValstybinė ligonių kasa

• Pripažinti meno kūrėjaiLR Kultūros ministerija

• NuteistiejiVRM Informatikos ir ryšių departamentas



NŽIS sistemos naujumas ir vertė
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Darbo 
rinka

Švietimas

Iki šiol neskaičiuoti ir 
neanalizuoti rodikliai apie 
švietimo ir darbo rinkos sąsajas

Įsitvirtinimas darbo rinkoje 
pagal įgytą išsilavinimą

Tipinės karjeros 
trajektorijos ir pertrūkiai

Specialistų charakteristika 
ir migracija

Detalesnė darbo rinkos 
struktūra

...



PROJEKTAS: Švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo 
sistemos kūrimas bei diegimas, 2017-2020
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Padidinti švietimo pasiūlos planavimo efektyvumą ir jos įgyvendinimo kokybę.Tikslas

Finansavimas ESF ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Procesas Švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo metodika

Keturios analizės:

1.1.
• Žmogiškųjų išteklių migracija

2.
• Pedagogai

3.
• Viešojo sektoriaus darbuotojai

4.
• Privataus sektoriaus darbuotojai ir metodikos išbandymas



Bendrasis darbo rinkos paklausos – pasiūlos modelis
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Etapų rezultatai:

1. Paklausiausios, geriausiai 
apmokamos profesijos;

2. Profesijų poreikio prognozė, 
scenarijai;

3. Darbuotojų migracija.

1. Absolventų karjeros 
stebėsena (įsidarbinimas, 
atlyginimai);

2. Absolventų rengimo 
prognozė, scenarijai;

3. Absolventų migracija.

1. Specialistų trūkumo / 
pertekliaus prognozė;

2. Kvalifikacijų atitikimas darbo 
rinkos poreikiams;

3. Prioritetinių švietimo sričių 
identifikavimas;

4. Lietuvos ir / ar regionų 
patrauklumas investuotojams.

Darbo 
rinkos 
pasiūla

Darbo 
rinkos 

paklausa

Pasiūlos ir 
paklausos 
derinimas

Poreikis dėl ūkio plėtros 
(„plėtros paklausa“)

Poreikis dėl žmogiškųjų išteklių 
kaitos („pakeitimo paklausa“)

Bendra paklausa pagal 
profesijas  (LPK)

Aukštasis 
mokslas

Profesinis 
mokymas

Bedarbių 
mokymas

Švietimo pasiūla

Bendra pasiūla pagal kvalifikacijas (LŠK)

Analizės etapai:

Grynosios darbo rinkos 
paklausos nustatymas

LPK ir LŠK sąsaja

Bendrasis 
ugdymas



PROJEKTAS: Švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo 
sistemos kūrimas bei diegimas, 2017-2020. REZULTATAI
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Sistema darbo rinkos pasiūlos analizei, vertinimui ir 
planavimui

Absolventų atitikties darbo rinkos poreikiams 
įvertinimas

Pateiktos rekomendacijos švietimo vertinimui, 
priėmimui ir finansavimui

Patobulinta absolventų stebėsenos analizė

NŽIS rodiklių aprašų atnaujinimas, naujų duomenų 
registrų įtraukimas



2015 m. profesinio mokymo absolventų pajamos
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Architektūra ir 
statyba; 553; 

55%; 1842

Gamyba ir 
perdirbimas, 

553, 64%, 
492 Informacijos ir 

ryšio 
technologijos, 
591, 62%, 230

Inžinerija ir 
inžinerinės 

profesijos, 533, 
58%, 3158

Menai, 480, 
56%, 625

Miškininkystė, 
646, 57%, 44Paslaugos 

asmenims, 464, 
58%, 3310

Saugos paslaugos, 581, 
92%, 395

Socialinė 
gerovė, 508, 

67%, 569

Sveikatos priežiūra, 
616, 70%, 207

Transporto paslaugos, 624, 
70%, 430

Verslas ir 
administravimas, 
526, 62%, 3213

Žemės ūkis, 
525, 56%, 428
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2015 m. pirminio profesinio mokymo absolventai pagal švietimo sritis

525 Eur 
vidutinis

atlyginimas

Vidutinė dirbusiųjų 
dalis 60 proc.



Nauda
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Įrodymais grįstas planavimas (visiems švietimo, 
profesijos ir perkvalifikavimo lygmenims)

Medžiaga diskusijoms dėl visuomenės ir ekonominės 
plėtros

Nebelieka informacijos asimetrijos: visi disponuoja ta 
pačia informacija – absolventai, darbdaviai, sprendimų 
priėmėjai
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Ačiū!

Kviečiame apsilankyti:

www.mosta.lt


