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Jaunimo darbo centras 
Marijampolėje veiklą vykdo nuo 2008 

metų 

2013 m. liepos 01 d. Jaunimo darbo 
centras atsidarė Vilkaviškyje,  

o 2014 m. numatoma atidaryti ir 
Šakiuose.  

 



 Padėti jaunimui greičiau integruotis į darbo rinką, 

ugdyti gebėjimus, reikalingus konkuruoti darbo rinkoje, 

motyvuoti mokymuisi visą gyvenimą ir padėti prisitaikyti 

prie darbo rinkos pokyčių. 



• Savarankiškumo skatinimas – darbo ieškantiems asmenims 

sudarome sąlygas savarankiškai priimti sprendimus, siekiant 

užimtumo, stipriname motyvaciją,  laviname įgūdžius, padedančius 

įveikti sunkumus įsidarbinant; 

• Informacijos prieinamumas – informaciją pateikiame prieinamais 

ir patogiais būdais, atsižvelgdami į klientų poreikius ir galimybes; 

• Lygios galimybės ir nediskriminavimas – sudarome vienodas 

sąlygas pasinaudoti darbo rinkos paslaugomis; 

• Bendradarbiavimas – bendradarbiaujame su užimtumo ir jaunimo 

problemas sprendžiančiomis institucijomis, organizacijomis, 

darbdaviais ir jaunimu. 

 

JAUNIMO DARBO CENTRO VEIKLOS 

PRINCIPAI 



Informacija ir konsultacijos visais darbo rinkos ir karjeros 

planavimo klausimais: 

• Ieškote darbo 

• Renkatės profesiją 

• Norite pasirengti savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį 

laišką 

• Pasiruošti pokalbiui su darbdaviu 

• Ieškote informacijos apie verslo pradžią 

• Planuojate karjerą 

JAUNIMO DARBO CENTRO PASLAUGOS 



• Darbo ieškančiam jaunimui 

• Jaunimui, pradedančiam darbinę veiklą 

• Jaunimui, iškritusiam iš švietimo ir darbo rinkos  
sistemų 

• Studentams 

• Mokiniams 

• Darbdaviams 

• Jaunimo organizacijoms 

• Švietimo institucijoms ir kitiems socialiniams 
partneriams 

 

JAUNIMO DARBO CENTRO PASLAUGOS 

SKIRTOS: 
 



PASLAUGOS JAUNIMUI, PRADEDANČIAM 

DARBINĘ VEIKLĄ 

Pirmojo darbo programa: 

• Absolventams, turintiems profesiją, pirmą kartą ieškantiems 

darbo – supažindinama su situacija darbo rinkoje, efektyvios 

darbo paieškos principais, įsidarbinimui reikalingų 

dokumentų rengimu, kaip tinkamai pasirengti pokalbiui su 

darbdaviu. 

• Abiturientams, neturintiems kvalifikacijos, pirmą kartą 

ieškantiems darbo – supažindinama su profesinės karjeros 

planavimo principais, efektyvios darbo paieškos principais, 

teikiama pagalba pasirenkant tinkamą profesiją.  

 



• Informaciniai ir mokomieji užsiėmimai apie situaciją darbo 

rinkoje, karjeros planavimą ir darbo paiešką. 

• Informaciniai užsiėmimai „Tapk matomu darbdaviams – 

registruokis „Talentų banke“!“ 

 

PASLAUGOS STUDENTAMS



• Profesinio informavimo ir orientavimo renginiai Vilkaviškio 

miesto, rajono mokyklų bei gimnazijų mokiniams (teoriniai ir 

praktiniai užsiėmimai, kurių metu mokiniai supažindinami su 

karjeros planavimo etapais, atlieka profesinio kryptingumo 

testus, žiūri mokomuosius filmus apie karjeros planavimą). 

 

PASLAUGOS MOKINIAMS



• Informacijos apie laisvas darbo vietas pateikimas Jaunimo 

darbo centro lankytojams; 

• Pagalba ieškant jaunų darbuotojų sezoniniams darbams; 

• Darbo mugių organizavimas. 

 

PASLAUGOS DARBDAVIAMS



• Tikslinis informacinis susirinkimas „Laisvas darbuotojų 

judėjimas. EURES tinklas ir paslaugos“ 

• Tikslinis informacinis susirinkimas „Profesinė karo tarnyba “ 

• Konsultavimo grupėms užsiėmimai: 

 - „Aš galiu“ 

• Darbo klubai temomis: 

 - „Darbo paieškos būdai“ 

 - „Įsidarbinimo dokumentų rengimas“ 

 - „Pasirengimas ir dalyvavimas darbo pokalbyje“ 

 

KITI ORGANIZUOJAMI RENGINIAI JAUNIMUI



• Nemokamas internetas informacijos paieškai 

• Savarankiškos informacijos paieškos ir profesinio 

informavimo terminalai (SIP+PIC) 

• Profesijų aprašai, pažintiniai filmai apie profesijas, testai 

 

KITOS PASLAUGOS



www.ldb.lt/jaunimui 

 

INTERNETO SVETAINĖ



Kviečiame apsilankyti 

Jaunimo darbo centre! 
 

Marijampolės teritorinės darbo biržos 

Vilkaviškio Jaunimo darbo centras  

S. Daukanto g. 17 A, Vilkaviškis,  

tel. nr. 8 342 52 260,  

el. p. jdc.vilkaviskis@ldb.lt


