
PROFESINIS ORIENTAVIMAS



Šaltiniai: 
- Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance: A Reference Framework for the EU and for the Commission. The European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), 2015, Jyvaskyla, 
Finland

Profesinis orientavimas (PO) visą gyvenimą asmenis įgalina pasirinkti 
tinkamiausias karjeros kryptis ir siekti asmeninio augimo mokantis bei dirbant, 

o tai daro teigiamą įtaką socialinei ir ekonominei visuomenės raidai. 

ŠVIETIMAS 
IR MOKYMASIS

aktyvesnis dalyvavimas 
mokymosi veiklose; nuolatinis 

pažinimo poreikių tenkinimas ir 
tobulėjimas mokantis visą 

gyvenimą; pastovus kvalifikacijos 
kėlimas prisitaikant prie rinkos 
pokyčių; geresni rezultatai ir 

pasiekimai mokantis;

DARBO RINKA
aktyvesnis dalyvavimas darbo 
rinkoje; geresnis darbo rinkos 

paklausos ir pasiūlos balansas; 
trumpesnis darbo paieškos 

laikotarpis; darbo našumas ir 
produktyvumas; darbdavio indėlis 

į darbuotojų įgūdžių ugdymą ir 
mokymąsi darbovietėje; 

mobilumas darbo rinkoje; 

SOCIALINĖ 
ĮTRAUKTIS

didesnė socialinė ir 
ekonominė integracija; 

ilgalaikio nedarbo 
mažinimas; kliūčių 

mokymuisi ir darbui 
naikinimas; lyčių ir 
socialinė lygybė;

EKONOMINIS 
AUGIMAS

grąža iš aktyvesnio 
dalyvavimo ir 

aukštesnio 
produktyvumo darbo 

rinkoje. 

PO TIKSLAS



PO TIKSLAS: 
padėti asmenims 

sąmoningai rinktis jiems 
tinkamas švietimo ir 

užimtumo galimybes, 
sudaryti sąlygas įgyti 

karjeros kompetencijų, 
aktyviai kurti savo 

karjerą. 

PROFESINIS 
INFORMAVIMAS:

 sistemiškas informacijos 
teikimas profesinio 

mokymo, kvalifikacijų 
paklausos darbo 
rinkoje ir profesijos 

pasirinkimo klausimais.

PROFESINIS 
KONSULTAVIMAS: 

pagalba asmeniui priimti 
racionalų profesijos 
rinkimosi sprendimą 

atsižvelgiant į jo 
individualias savybes, 

darbo rinkos poreikius ir 
profesinio mokymosi 

galimybes.

KARJEROS 
SPECIALISTAS: 

asmuo teikiantis ugdymo 
karjerai, profesinio 

informavimo ir profesinio 
konsultavimo paslaugas 

įvairiose institucijose.

UGDYMAS KARJERAI: 
sistemiška ir kryptinga 

ugdymo institucijų veikla, 
kuria asmeniui padedama 

įgyti karjerai reikalingas 
kompetencijas, pasirinkti 

profesiją, švietimo ir 
užimtumo galimybes.

KARJEROS 
KONSULTANTAS:   

profesionalus karjeros 
specialistas, teikiantis 
karjeros paslaugas ir 

padedantis plėtoti karjeros 
paslaugų sistemą bendrojo 

ugdymo mokyklose ir 
profesinio mokymo 

įstaigose

Profesinis orientavimas 
aprėpia šias PASLAUGAS: 

ugdymo karjerai, 
profesinio informavimo ir 
profesinio konsultavimo.

PO 
SĄVOKOS

Šaltiniai:
 - LR ŠMM ir LR SADM ministrų 2012. liepos 4d. įsakymas Nr. 
V-1090/A1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos 
aprašymo patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2012-07-13, Nr. 82-4284
 - LR SADM ministro 2017m. birželio 30d. įsakymas Nr. A1-348 „Dėl 
užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 
patvirtinimo” // TAR, 2017-07-03, Nr. 11350
 - LR profesinio mokymo 1997 m. spalio 14 d. įstatymas Nr. VIII-450 // 
Valstybės žinios, 1997-10-30, Nr. 98-2478



Šaltiniai:
- *LR ŠMM ir LR SADM ministrų 2012. liepos 4d. įsakymas Nr. V-1090/A1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašymo patvirtinimo” // Valstybės žinios, 
2012-07-13, Nr. 82-4284
- **LR SADM ministro 2017m. birželio 30d. įsakymas Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo” // TAR, 2017-07-03, 
Nr. 11350
 

IEŠKANTYS DARBO
(Užimtumo Tarnyba, savivaldybės, kiti):

- nekvalifikuotieji bedarbiai;
- neturintys darbo rinkos poreikius 
atitinkančios kvalifikacijos ir (ar) 

kompetencijų;
- turintys darbo rinkos poreikius atitinkančią 

kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas;
- ilgalaikiai bedarbiai

- neįgalieji**

BESIMOKANTYS 
(bendrojo ugdymo ir 

prof. mokymo 
mokyklos) ARBA 

NESIMOKANTYS IKI 
21m. 

(savivaldybės, 
švietimo bei darbo 

rinkos įstaigos ir 
kitos)*

DIRBANTYS
Dirbantiems ir 

norintiems keisti darbą 
bus teikiama viena 

paslauga - profesinis 
mokymas

PO PASLAUGŲ GAVĖJAI (IR TIEKĖJAI)



Paramos mokymuisi priemonės Remiamas įdarbinimas Savarankiško 
užimtumo 
rėmimas

Darbo 
vietų 

steigimo 
subsidija

Profesinis 
mokymas

Įdarbinimas pagal 
pameistrystės 

programą

Stažuotė Įdarbinimas 
subsidijuojant

Darbo 
įgūdžių 
įgijimo 

rėmimas

nekvalifikuoti 
bedarbiai

+ + - + - - -

turintiems darbo rinkos 
poreikius atitinkančią 
kvalifikaciją/
kompetencijas

- - Iki 29m.;
>50 m.

Iki 29m.;
>50 m.;

pabėgėliams

Iki 29m.;
pabėgė-

liams

Iki 29m. -

neturintiems darbo 
rinkos poreikius 
atitinkančios 
kvalifikacijos/
kompetencijų

Iki 29m.;
>50 m.;

pabėgė-
liams

Iki 29m.;
>50 m.;

pabėgėliams

Iki 29m.;
>50 m.

>50 m.;
pabėgėliams

Iki 29m.;
>50 m.;

pabėgė-
liams

Iki 29m. -

ilgalaikiams 
bedarbiams

+ + - + + - -

neįgaliesiems + + + + - + +

Užimti asmenys + - - - - - -

Šaltiniai:
- LR SADM ministro 2017m. birželio 30d. įsakymas Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo” // TAR, 2017-07-03, Nr. 11350
- LR Užimtumo 2016. birželio 21d.   įstatymas Nr. XII-2470 // TAR, 2016-07-05, Nr. 18825

Darbo
ieškančio 
ir Užimtumo 
tarnyboje 
registruoto asmens 
statusas

Aktyvios darbo 
rinkos politikos 

priemonės

UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONĖS
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