Paslaugos darbo ieškantiems asmenims

Darbo ieškančių asmenų registracija darbo biržoje
Informavimas ir konsultavimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Užimtumo rėmimas

Asmenų registracija ir reikalingi
dokumentai
Darbo ieškančių asmenų registracija darbo biržoje
Teritorinės darbo biržos registruoja darbo ieškančius asmenis, kurie gyvena jų
nurodytoje gyvenamojoje vietoje, esančioje teritorinės darbo biržos
aptarnaujamoje teritorijoje.


Teritorinėse darbo biržose registruojami ne jaunesni kaip 14 metų
darbo ieškantys asmenys.



Asmuo vienu metu gali registruotis tik vienoje teritorinėje darbo biržoje.



Asmenys gali iš anksto įsiregistruoti pasirinktoje teritorinėje darbo
biržoje, pasinaudoję darbo biržos internetinėje svetainėje prieinama e.

DAUGIAU INFORMACIJOS:




paslauga „Išankstinė registracija darbo biržoje“. Per 5 dienas nuo
išankstinės registracijos datos su nurodytais dokumentais asmuo

Jūsų gyvenamosios vietos darbo

atvyksta į darbo biržos registratūrą. Jeigu per nurodytą laikotarpį asmuo

biržos tinklalapyje

neatvyksta, jo išankstinė registracija panaikinama.

bendru visoje šalyje klientų
aptarnavimo telefono numeriu

Dokumentai, reikalingi pateikti registruojantis darbo biržoje:


asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę,
pasą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);

8 700 55 166


kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Asmenys, kvalifikaciją įgiję
kitoje šalyje, pateikia šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas
turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu;



valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (išskyrus asmenis, kuriems
šis pažymėjimas nebuvo išduotas);

Reikalingi papildomi dokumentai:


neįgaliesiems – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – NDNT)
išduotą neįgaliojo pažymėjimą ir neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki
18 metų) ar darbingumo lygio pažymą (asmenims nuo 18 metų iki
senatvės pensijos amžiaus) bei išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų;



įspėtiems apie atleidimą iš darbo asmenims, siekiantiems dalyvauti
aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, registruojantis darbo
biržoje, reikia pateikti raštišką įspėjimą apie atleidimą iš darbo;



nedirbantiems Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos
asociacijos valstybių piliečiams, dirbusiems kitų nei Lietuva Europos
Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse ar
kuriems jose buvo paskirta nedarbo draudimo išmoka, registruojantis
darbo biržoje, reikia pateikti užpildytą formą E301 dėl laikotarpių, kurie
turi būti sumuojami, skiriant nedarbo draudimo išmokas, ir formą E303
dėl teisės į nedarbo draudimo išmoką išsaugojimo, jeigu ji buvo skirta.

INFORMAVIMAS
Jeigu Jūs ieškote informacijos apie laisvas
darbo vietas, padėtį darbo rinkoje ar norite
įgyti paklausią darbo rinkoje kvalifikaciją,
atvykite į teritorinę darbo biržą ir Jums bus
suteikta informacija visais su darbo rinka
susijusiais klausimais.

BENDRASIS KONSULTAVIMAS
Jeigu Jums sunku konkuruoti darbo rinkoje,
teritorinių darbo biržų specialistai,
atsižvelgdami į Jūsų asmenines savybes ir
darbo rinkos poreikius, gali pasiūlyti
konsultavimo paslaugas, padėti Jums
pasirinkti profesiją ar planuoti karjerą, patarti
dėl darbo pakeitimo.

TARPININKAVIMAS ĮDARBINANT
Tarpininkavimas įdarbinant vykdomas
siekiant padėti ieškantiems darbo asmenims
susirasti tinkamą darbą. Teritorinės darbo
biržos specialistas Jums suteiks informaciją
apie laisvas darbo vietas, pasiūlys darbą,
atitinkantį Jūsų profesinį pasirengimą, padės
parengti gyvenimo aprašymą (CV), pasirengti
pokalbiui su darbdaviu, supažindins su
šiuolaikiškais darbo paieškos būdais.

UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONĖS DARBO IEŠKANTIEMS
ASMENIMS
Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis
mokymas
Darbo birža gali pasiūlyti dalyvauti profesiniame mokyme, kuris organizuojamas
siekiant suteikti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetenciją, jei tai reikalinga
įsidarbinant.
Įdarbinimas subsidijuojant
Įdarbinimas subsidijuojant įgyvendinamas, siekiant padėti įsitvirtinti darbo rinkoje ar
laikinai įsidarbinti darbo rinkoje papildomai remiamiems asmenims, registruotiems
darbo biržoje, o sunkią negalią turintiems darbingo amžiaus asmenims - sudaryti
specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje. Įdarbinimo subsidijuojant trukmė gali būti iki 6
mėn. ar 12 mėn. arba neterminuotai per visą darbo laikotarpį, priklausomai nuo to
kokiai darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų grupei Jūs priskirtas.
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas gali būti organizuojamas įspėtiems apie atleidimą iš
darbo darbingo amžiaus darbuotojams ir turintiems kvalifikaciją bedarbiams,
kuriems nustatytas įgūdžių įgijimo ar jų atstatymo poreikis. Darbo įgūdžių įgijimo
rėmimo įgyvendinimo trukmė iki 3 mėnesių.
Darbo rotacija
Darbo rotacija suteikia galimybes darbo ieškantiems asmenims laikinai įsidarbinti,
pakeičiant darbuotojus jų tikslinių atostogų metu ar kolektyvinėse sutartyse
numatytais atvejais.
Darbdaviui nustatytą laikotarpį mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam
darbo sutartyje, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo
valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Darbo rotacijos
įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėnesių.
Viešieji darbai
Viešuosius darbus gali dirbti bedarbiai, nustatyta tvarka registruoti darbo biržoje,
įspėti apie atleidimą darbingo amžiaus darbuotojai, ekonominius sunkumus
patiriančių įmonių darbuotojai, dirbantys ne visą darbo laiką ar priverstinių prastovų
metu. Šie darbai padeda laikinai įsidarbinti ir sudaro sąlygas užsidirbti pragyvenimui
būtinų lėšų. Viešųjų darbų trukmė per 12 mėn. laikotarpį negali būti ilgesnė kaip 6
mėn.

Savarankiško užimtumo rėmimas
Jei Jūs planuojate pradėti verslą ir esate neįgalus asmuo arba asmuo,
kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos, darbo birža
gali skirti subsidiją savarankiškam užimtumui remti. Subsidijos darbo
vietai steigti dydis negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos
minimaliosios mėnesinės algos dydžių. Įsteigta darbo vieta turi būti
išsaugota ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo jos įsteigimo dienos.
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas organizuojamas darbo biržoje
registruotiems bedarbiams, įsidarbinusiems darbo vietose,
nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos. Tokiais atvejais gali būti
kompensuojamos kelionės į darbą ir atgal ir apgyvendinimo išlaidos.
Rėmimo trukmė iki 3 mėn.
Kviečiame naudotis elektroninėmis paslaugomis:
 Susikurti gyvenimo aprašymą CV pagal pateiktą formą


Skelbti savo CV duomenų banke (bendrame arba pasirinkti
vieną iš specializuotų)



Nusiųsti iš interneto svetainės darbdaviui sukurtą CV



Peržiūrėti darbo pasiūlymus ir vykdyti dominančių darbo vietų
paiešką



Užsisakyti ir gauti elektroniniu paštu informaciją apie naujas
laisvas darbo vietas



Susipažinti su informacija apie darbo biržos paslaugas,
užimtumo rėmimo priemones, patarimais ir rekomendacijomis

Išsamesnę informaciją apie darbo rinką, darbo biržos paslaugas, reglamentuojančius teisės aktus Jums suteiks teritorinės darbo
biržos specialistai arba rasite Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje adresu www.ldb.lt

LIETUVOS DARBO BIRŽA
Geležinio Vilko 3A
LT-03131 Vilnius
Bendras visoje šalyje klientų aptarnavimo telefono numeris 8 700 55 166
Tel. (8 5) 236 0793, faks.: (8 5) 236 0788
www.ldb.lt

