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Tradiciškai Vilkaviškio Salomėjos Nėries
pagrindinėje mokykloje Tarptautinė mokytojo
diena minima į mokyklą pakviečiant įvairių
profesijų atstovus, supažindinti mokinius su
profesijos kasdienybe. Vilkaviškio jaunimo darbo
centro vyr. specialistė Jūratė Drunienė 9 - 10
klasių mokiniams organizavo protų mūšį „Ar
pažįsti profesijas?“. Mokiniai, susiskirstę į
komandas, atsakinėjo į klausimus apie profesijas,
laimėjusi komanda buvo apdovanota jaunimo
darbo centro ženkliukais, o pralaimėję – paguodos
prizu – saldainiais.
Jaunimo darbo centre didelis dėmesys
skiriamas
profesijos
pasirinkimui.
Mokyklose arba Jaunimo darbo centruose
organizuojamos karjeros popietės, kurių
metu mokiniai supažindinami su situacija
darbo rinkoje, paklausiomis profesijomis,
vyksta interaktyvūs profesinio apsisprendimo
užsiėmimai – profesinio kryptingumo testai,
stalo žaidimai „Profesijų labirintas“, „Mano
karjeros kelias“, mokiniai atlieka profesinio
tinkamumo testus. Šių metų IV ketvirtyje
Jaunimo darbo centrai organizavo 31 karjeros
popietę, kurioje dalyvavo 886 mokiniai.
Policijos dienai paminėti Jaunimo darbo centro skyriaus centrai organizavo renginius, kuriuose jaunimas
buvo supažindintas su policijos pareigūno profesija. Marijampolės jaunimo darbo centras Petro Armino
mokyklos 8 ir 10 klasių mokiniams suorganizavo karjeros popietę, kurios metu mokiniams buvo pristatyta
policininko profesija. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnės
Edita ir Akvilė trumpai ir aiškiai papasakojo apie policininko profesiją, jos ypatumus ir apie tai, kokie
reikalavimai yra keliami būsimiems pareigūnams, kvietė mokinius tapti jaunesniaisiais policijos rėmėjais.
Kaip informavo pareigūnės, mokiniai galės ne tik padėti vykdyti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevenciją, bet iš arčiau susipažinti su policijoje vykdoma veikla, palaikyti viešąją tvarką mokykloje galės
subūrę policijos rėmėjų būrelį. Tokia patirtis ypač naudinga tiems, kurie ieško savęs ir norėtų sieti savo ateitį
su policininko profesija. Pareigūnė Akvilė informavo, kokios įstaigos ruošia policininkus, kokias funkcijas
atlieka pirminės ir vidurinės grandies policijos pareigūnai, ir kur galima su šia profesija susipažinti iš arčiau.
Kriminalinių tyrimų skyriaus specialistas Regimantas mokiniams išsamiai papasakojo apie kriminalisto
darbą. Specialistas vaizdžiai pristatė savo darbo lagaminėlį. Mokiniai susipažino su įvairiomis pėdsakų
rūšimis, o rankų pėdsakų ekspertizę pageidaujantys jaunuoliai galėjo išbandyti praktiškai.
Šakių skyriuje registruotiems jaunuoliams buvo organizuotas išvykstamasis renginys į Šakių rajono policijos
komisariatą, kurio tikslas – supažindinti jaunuolius su policijos darbu, paskatinti mokytis šios profesijos ar
tapti policijos rėmėju. Naujame komisariate, vos prieš keletą mėnesių iš senųjų patalpų perkeltame,
jaunuolius priėmė bendruomenės pareigūnė Aušra. Pareigūnė pravedė ekskursiją po šiuolaikišką policijos
komisariato pastatą, supažindino su policininkų darbo priemonėmis, policininko profesija, mokymosi
galimybėmis, tapimo policijos rėmėju sąlygomis. Jaunuoliai gyvai pabendravo su pareigūnais, palietė jų
kasdienio darbo įrankius, iš arčiau pažino šią visuomenei svarbią profesiją.
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Vilkaviškio jaunimo darbo centro
vyr. specialistė Jūratė Drunienė
kartu su Vilkaviškio policijos
komisariato
bendruomenės
policininke Vilija lankėsi Bartninkų
Jono Basanavičiaus
mokykloje
daugiafunkciame
centre.
Bendruomenės policininkė 10 - 12
klasių mokiniams papasakojo apie
pareigūno
darbo
kasdienybę,
kokias asmenines savybes reikia
turėti norint būti geru policininku,
kur galima įsigyti policininko
profesiją. Pareigūnė papasakojo mokiniams apie Jaunųjų policininkų mokyklėlės veiklą ir supažindino su
galimybėmis dalyvauti jos veikloje.
Informacija apie konkrečias profesijas mokiniams bus naudinga planuojant jų ateities karjerą ir galbūt vėliau
mokiniai ja pasinaudos ne tik patys, bet pasidalins ir su savo draugais ar pažįstamais ir gal ne vienas jaunuolis
prisijungs prie policijos pareigūnų būrio.
Lietuvoje jau ketvirtą kartą vyksta LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojama Nacionalinė
karjeros savaitė. Marijampolės teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centrai ir šiais metais
prisijungė prie šios iniciatyvos.
Lapkričio 22 d. jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Loreta Barkauskienė susitiko su Marijampolės
profesinio rengimo centro III kurso mokiniais, su kuriais dalinosi darbo pokalbio sėkmės paslaptimi. Vėliau
mokinius UAB „CIE LT FORGE“ komercijos direktorius Karolis supažindino su įmonės veikla. Šios įmonės
personalo direktorė Rasa vykdė su mokiniais savanoriais simuliacinį darbo pokalbį. Supažindino su įmonės
veikla, esamomis laisvomis darbo pozicijomis.
Lapkričio 24 d. Sūduvos gimnazijos II ir III klasės gimnazistai lankėsi Marijampolės pataisos namuose.
Personalo skyriaus vyr. specialistas Renatas mokinius supažindino su pataisos pareigūno profesija, kurią
galima įgyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos mokymo centre.
Įgijus šią profesiją yra garantuojama darbo vieta Kalėjimų departamento struktūroje. Vėliau jaunuoliai
lankėsi pavasarį įkurtuose Marijampolės pakelės namuose. Šiuose namuose gali gyventi nuteistieji, kuriems
liko pusmetis iki lygtinio paleidimo. Nuteistieji privalo dirbti arba mokytis, kad galėtų čia gyventi. Darbas
jiems yra prievolė, – kas nedirbs, bus grąžintas į uždarą zoną. Mokiniai galėjo pabendrauti su socialinėmis
darbuotojomis, užduoti įvairių klausimų apie jų darbą.
Lapkričio 22 ir 25 dienomis Šakių jaunimo darbo centro vyr. specialistė Eglė Plančiūnienė vedė renginius
moksleiviams Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos ir Lukšių Vinco Grybo gimnazijose. Specialistė pristatė
ateities prognozę, perspektyvias artimiausio dešimtmečio sritis, išnyksiančias profesijas, pabrėžė mokymosi
visą gyvenimą ir domėjimosi naujomis tendencijomis svarbą. Vėliau gimnazistai atliko asmenybės
kryptingumo testą ir aptarė jo rezultatus, diskutavo, kokią reikšmę asmeninės savybės turi renkantis profesinį
kelią ir kaip jomis pasinaudoti.
Lapkričio 23 dieną į jaunimo darbo centrą
Šakiuose atvyko Šakių „Varpo“ pagrindinės
mokyklos klasių vadovai, kuriems specialistė
pristatė jaunimo darbo centro paslaugas,
įvairaus amžiaus moksleiviams vedamus
užsiėmimus ir temas, diskutavo apie
patrauklų karjeros ugdymą mokyklose.
Vilkaviškio jaunimo darbo centro vyr.
specialistė Jūratė Drunienė dalyvavo
Nacionalinei karjeros savaitei skirtuose
Darbo išteklių skyrius
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renginiuose Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje bei Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje. Susitikimuose su
mokiniais buvo kalbama apie situaciją darbo rinkoje, perspektyvias profesijas. Mokiniai turėjo galimybę
atlikti profesijos tinkamumo testą.
Lapkričio 25 d. „Ryto“ pagrindinėje mokykloje
vyko Karjeros diena „Žvilgsnis į ateitį“, kurios
veiklose dalyvavo visos mokyklos mokiniai.
Jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Loreta
Barkauskienė pirmos pamokos metu kalbėjo su
mokiniais apie atsakingą karjeros planavimą,
situaciją darbo rinkoje, paklausias profesijas.
Vėliau vieni mokiniai išvyko į pažintinius
vizitus į įmones, kiti mokykloje susitiko su
profesijų atstovais ir turėjo galimybę
susipažinti su atitinkamų profesijų darbu. Po
susipažinimo su profesijomis Jaunimo darbo
centro vedėja vedė protų mūšį „Ar gerai pažįsti
profesijas?“. Kol vertinimo komisiją vertino
rezultatus, mokiniai buvo įtraukti į interaktyvią
užduotį: imitavo lėktuvų gamyklos vieną darbo
dieną.
Gruodžio 1 d. Marijampolės savivaldybėje vyko apskritojo stalo diskusija „Galimybės bei iššūkiai skatinant
jaunimo užimtumą“, kurią organizavo Lietuvos studentų sąjunga, bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu, Lietuvos darbo birža, Lietuvos pramonininkų
konfederacija ir kitais partneriais. Diskusijos tikslas – raginti tarpusavyje bendradarbiauti su jaunimo
garantijomis dirbančias institucijas ir specialistus, pasidalinti gerosiomis praktikomis skatinat jaunimo
užimtumą, rasti naujų prevencijos priemonių jaunimo nedarbo mažinimui, pateikti rekomendacijas, kaip
tobulinti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. Marijampolės teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo
centro skyriaus vedėja Loreta Barkauskienė pristatė Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatus
Marijampolės apskrityje. Diskusijos metu mintimis dalinosi ir aktualias problemas išryškino Jaunimo
garantijas teikiančių institucijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, švietimo įstaigų atstovai bei kiti su
jaunimu dirbantys asmenys Marijampolės apskrityje.
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Gruodžio 2 d. Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriuje vyko pamoka – paskaita apie
Lietuvos Respublikos mokesčius. Viešnia iš Marijampolės VMI vyr. specialistė Erika labai įdomiai pristatė
mokesčių sistemą. Specialistė pristatė ne tik mokesčių sistemą, bet trumpai papasakojo, kokios verslo
steigimo formos galimos Lietuvos Respublikoje, kokia forma yra palankiausia, pateikė daug pavyzdžių,
susijusių su konkrečiu verslu ir mokesčiais: automobilių prekyba, privalomais mokesčiais ne tik verslui, bet
ir fiziniams asmenims, turintiems pajamų.

Gruodžio 5 d. Vilkaviškio
atvirame jaunimo centre vyko
popietė apie savanorystę, skirta
Tarptautinei savanorystės dienai.
Renginyje dalyvavo savanoriai ir
įstaigų atstovai, kuriose jie
savanoriauja. Jaunimo darbo
centro skyriaus vyr. specialistė
Jūratė Drunienė buvo apdovanota
padėka už jaunimo savanorystės
idėjų, skatinančių jaunų žmonių
užimtumą, propagavimą bei už
pilietiškai aktyvios ir socialiai jautrios visuomenės kūrimą. Renginyje dalyvavo ir savo patirtimi apie
savanorystę pasidalino mokinė Aistė. Ji su savo bendramoksle Morta Vilkaviškio jaunimo darbo centre
gamino kalėdines dekoracijas, kuriomis ir buvo papuoštas Jaunimo darbo centras. Jaunimo darbo centrai
organizavo 3 informacinius renginius apie savanorystę, kuriuose dalyvavo 37 dalyviai.
Gruodžio 19 d. Kazlų Rūdoje veiklą pradėjo Jaunimo darbo centras, kuris yra ketvirtas Marijampolės
teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje ir keturiasdešimt penktas Lietuvoje.
Tikimasi, jog Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo
darbo centro atsiradimas duos pozityvų postūmį
jaunuoliams planuoti savo ateitį, motyvuos juos
siekti karjeros tikslų, prisidės prie sėkmingo
jaunimo integravimosi į švietimo sistemą ar darbo
rinką. Jaunimo darbo centruose teikiamų paslaugų
spektras tikrai platus: individualios konsultacijos
darbo rinkos ar karjeros planavimo klausimais,
konsultavimo grupėms užsiėmimai verslo kūrimo,
efektyvios darbo paieškos, asmeninio tobulėjimo,
savanorystės ar profesinio orientavimo, kuriuose
bus naudojami kūrybiniai ir inovatyvūs metodai. Moksleiviai, besirenkantys profesiją, bus konsultuojami
apie mokymosi ir studijų galimybes bei profesinį mokymą, įsidarbinimo galimybes vasaros atostogų metu.
Siekiant, kad Kazlų Rūdos jaunimo darbo centras būtų patrauklus jaunimui, jame įgyvendinti šiuolaikiniai
technologiniai sprendimai – veiks Wi-fi ryšys, aktuali informacija bus teikiama garso ir vaizdo priemonėmis.
Darbo išteklių skyrius
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Planuojama, kad centras taps atvira ir patrauklia vieta ne tik jaunimui, bet įvairioms jaunimo organizacijoms,
kitiems socialiniams partneriams, prisidedantiems prie jaunimo užimtumo didinimo.
ALMA yra Vilniaus universiteto geografijos ir kraštotvarkos specialybės absolventė. Mergina aktyviai
dalyvavo Jaunimo darbo centro organizuojamuose
informaciniuose renginiuose, kur
sužinojo apie galimybę savanoriauti.
Susitikusi su VTIC direktore Alma
nusprendė
save
išbandyti
savanoriškoje veikloje – mokyklose
vedė
popietes
pristatinėdama
savanorystę, Atvirame jaunimo
centre pristatė VTIC veiklą.
DEIMANTĖ – taip pat Vilniaus
universiteto lietuvių filologijos ir
leidybos
absolventė.
Savanoriaudama VTIC merginos
iniciatyva buvo suorganizuota
Pyragų diena, kurios metu surinktos lėšos padėjo vaikams išpildyti svajones. Abi merginos aktyvios
talkininkės ir kituose centro organizuojamuose renginiuose: Kalėdinėje mugėje rinko gaminius ir juos
pardavinėjo, Žemdirbių šventėje dalyvavo organizuojat svečių priėmimą. Abi noriai dalinasi patirtimi, kartu
su centro direktore dalyvauja respublikiniuose seminaruose. Savanoriaudama Deimantė įgijo bendravimo
įgūdžių, darbinės patirties ir šiandien dirba pagal terminuotą darbo sutartį UAB „Santakos laikraštis“
korespondente.
ALGIRDAS – Marijampolės kolegijos absolventas. Vaikinas įgijo automobilių techninio eksploatavimo
specialybę. Į darbo biržą registravosi turėdamas tikslą – įgyti C, CE vairuotojo kategorijas. Jaunuolis aktyviai
dalyvavo informaciniuose renginiuose. Gruodžio 28 dieną Algirdas baigė vairuotojo CE kategorijų
profesinio mokymo kursus. Vaikinas planuoja pasinaudoti subsidija savarankiško užimtumo rėmimui ir kurs
savo verslą.
MONIKA baigusi vidurinę mokyklą negalėjo apsispręsti kuo būti. Įsidarbino UAB „Mantinga“ fasuotoja,
kur išdirbo 2 metus. Monika registravosi darbo biržoje. Merginos draugės dažnai kreipdavosi pagalbos į
Moniką besiruošdamos šventėms, mat pastebėjo, kad pati Monika visada gražiai susišukavusi ir pasidažiusi.
Aptarusi su konsultante mokymosi galimybes, Monika šiandien mokosi UAB „Kauno Naujamiesčio darbo
rinkos mokymo centre“, kur įgis kirpėjo kvalifikaciją. Po to mergina planuoja pradėti individualią veiklą su
verslo liudijimu.
Šakietė INDRĖ gegužę pavasarį baigė
kineziterapijos studijas Lietuvos sporto
universitete. Užsiregistravusi darbo biržoje
rugsėjo mėnesį, mergina dalyvavo darbo
paieškos įgūdžių lavinimo darbo klube ir
pradėjo dairytis pirmojo kvalifikuoto darbo.
Netrukus Indrė sužinojo, kad Gelgaudiškio
„Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre
reikalingas kineziterapijos specialistas,
todėl jau spalį sėkmingai dalyvavo darbo
pokalbyje ir įsidarbino pagal įgytą
kvalifikaciją. Darbas su specialių poreikių
vaikais Indrei - nelengva, bet itin vertinga
darbo patirtis. Kol kas mergina džiaugiasi
pirmuoju kvalifikuotu darbu, laisvalaikiu
užsiima papuošalų
Darbo išteklių skyrius
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gamyba, tačiau galvoje jau sukasi mintys apie tobulėjimą savo profesijoje - magistrantūros studijas.
JUSTINA gegužės mėn. baigė mokslus Kauno „Karaliaus Mindaugo“
profesinio mokymo centre ir įgijo kirpėjos specialybę. Visgi tam, kad pradėti
darbinę veiklą pagal įgytą specialybę, anot merginos, reikalingos platesnės
specialybės žinios ir įgūdžiai, taip pat nemenki finansiniai ištekliai. Todėl
vasaros pabaigoje mergina užsiregistravo darbo biržoje, dalyvavo darbo
paieškos įgūdžių lavinimo užsiėmimuose ir laikiną užimtumo problemą
sprendžia įsidarbinusi UAB „Hestia Baltic“, kadangi jau ankstesniuose
darbuose yra įgijusi darbo patirties prekybos srityje. Visgi į šalį padėti žirklių
Justina neketina: kai tik sukaups reikiamų lėšų, planuoja toliau tobulintis
kursuose ir ateityje dirbti grožio srityje.

AUŠRA visada norėjo dirbti grožio srityje. Visgi baigus
mokyklą dėl asmeninių aplinkybių savo norus teko
atidėti. Mergina darbavosi prekybos tinklo parduotuvėje
ir tik pasvajodavo apie galimybę dirbti sau. Tokia proga
atsirado rudenį Aušrai užsiregistravus darbo biržoje:
mergina dalyvavo darbinės motyvacijos didinimo ir
profesinio apsisprendimo užsiėmimuose, sužinojo apie
remiamą profesinio mokymo galimybę ir netrukus ja
pasinaudojo. Taigi nuo lapkričio mėnesio
Aušra mokosi UAB "Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centre“ kirpėjos amato, kitiems metams jau
dėlioja planus ir pirmajai savarankiškai darbinei veiklai išsvajotoje grožio srityje.
LAURITA birželį baigė studijas Kauno Kolegijoje, kurioje įgijo Verslo vadybininko profesinę kvalifikaciją.
Iš karto po studijų baigimo mergina išvyko, kaip pati sako „laimės ieškoti“ į užsienį. Sezoninis ir
nekvalifikuotas darbas visgi nebuvo tai, apie ką svajojo, todėl rudenį, susiklosčius asmeninėms aplinkybėms,
Laurita grįžo į Lietuvą ir užsiregistravo darbo biržoje, čia dalyvavo darbo paieškos įgūdžių lavinimo
užsiėmime. Kvalifikuoto darbo paieškos Lietuvoje neužsitęsė: veiklią merginą į savo plečiamą komandą
pakvietė dirbti studijų bičiulė, besidarbuojanti finansinių konsultacijų įmonėje „Finansinių sprendimų
agentūra“, ir jau lapkritį prie komandos prisijungė Laurita. Šiandien mergina teigia, kad atrado labai
patinkančią ir perspektyvią veiklą: dirbdama su individualios veiklos pažymėjimu konsultuoja fizinius ir
juridinius asmenis pensijų pakopų ir gyvybės draudimo srityse, ir svarbiausia, džiaugiasi gyvenimu
Lietuvoje.
TAUTVYDAS nuo vaikystės užsiiminėjo
boksu, dalyvavo daugelyje turnyrų, laimėjęs
prizines vietas. 2015 m. padėjo organizuoti
Marijampolėje
vykusį
tarpvalstybinį
Lietuvos ir Lenkijos bokso rinktinių
susitikimą. Tautvydas užsiregistravęs darbo
biržoje ir jau pirmų susitikimų metu išsakė
savo svajonę ir tikslą: būti profesionaliu
sporto treneriu. Dalyvavimas savarankiško
užimtumo priemonėje ir suteikta darbo biržos
finansinė parama jam suteikė galimybę
įgyvendinti savo svajonę. Aišku, iki sporto trenerio darbo vietos įsisteigimo
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reikėjo nueiti netrumpą kelią: paruošti paraišką, laikantis taisyklių supirkti reikalingą įrangą, mokytis ir įgyti
žinias bei gauti Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą, įveikti nemažai biurokratinių kliūčių (leidimas –
higienos pasas)... Visa tą kelią Tautvydas nuėjo ir šiandien sėkmingai dirba mėgstamą darbą.
MANTAS nuo vaikystės domėjosi transporto priemonių
priežiūra, yra dirbęs užsienyje su ekologiniu karštų garų
įrenginiu buityje. Dirbdamas užsienyje Mantas sužinojo
apie inovatyvią karštų garų valymo įrangą, išmoko ja
naudotis. Mobilios ir ekologiškos plovyklos naudojančios
karštų garų įrenginio Marijampolės savivaldybėje nebuvo.
Tai naujovė Marijampolės mieste. Dalyvavimas
savarankiško užimtumo priemonėje ir suteikta darbo biržos
finansinė parama jam suteikė galimybė susikurti patrauklią
darbo vietą sau.

ŽYGIMANTAS mokėsi ir dirbo Anglijoje. Grįžęs į Lietuvą įgytus įgūdžius norėjo pritaikyti Lietuvoje. Iš
draugo sužinojęs apie savarankiško užimtumo rėmimo priemonę, jis kreipėsi į Marijampolės teritorinę darbo
biržą. Parengęs verslo planą, jis įkūrė UAB „Mariamita“, kuri užsiima aplinkos tvarkymo darbais. Už darbo
biržos subsidiją vaikinas įsigijo aplinkos tvarkymui reikalingą įrangą.
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