
Mokinių įsidarbinimo 

galimybės

Vilniaus teritorinė darbo birža, Jaunimo užimtumo skyrius

Jaunimo darbo centras



JEI TAU 14 – 16 metų

14 -16 metų jaunuoliams dirbti draudžiama, 

išskyrus jų fizines galimybes atitinkančius lengvus 

darbus, kurie yra saugūs.

Jaunuoliai gali dirbti leidžiamus lengvus darbus:

 per atostogas;

 laisvu nuo mokymosi metu.



MOKSLEIVIAMS NUO 14 IKI 16 METŲ LEIDŽIAMA 

DIRBTI ŠIUOS DARBUS:

 darbai daržuose;

 uogų, vaisių skynimas;

 vaistažolių rinkimas;

 naminių gyvūnų ir paukščių priežiūra;

 medelių ir krūmų sodinimas, rišimas, laistymas;

 reklamų, laikraščių, afišų klijavimas gatvių stenduose, 

 išnešiojimo, pasiuntinio ir pašto darbai;

 laikraščių ir žurnalų pardavimas

 prekių kainų žymėjimas, rūšiavimas ir pakavimas, 
etikečių klijavimas;

 stalų serviravimas;

 rūšiavimas ir pakavimas skalbykloje;

 smulkūs remonto darbai; 

 lengvi pagalbiniai darbai.



KIEK VALANDŲ PER DIENĄ GALI DIRBTI 

MOKSLEIVIAI IKI 16 METŲ?

MOKSLO METU:

iki 2 valandų per dieną 

(12 valandų per savaitę)

ATOSTOGŲ METU:

7 valandas per dieną  

(35 valandas per 

savaitę).

! Šis darbo laikas gali 

būti pailgintas iki 8 

valandų per dieną (40 

valandų per savaitę) 

moksleiviams, kuriems 

jau sukako 15metų.



KIEK VALANDŲ PER DIENĄ GALI DIRBTI 

16 -18 METŲ MOKSLEIVIAI?

MOKSLO METU:

Ne daugiau 8 valandų 

per parą, kartu su 

kasdiene pamokų 

trukme (ne daugiau 

kaip 40 valandų per 

savaitę kartu su 

pamokų trukme).

ATOSTOGŲ METU:

Ne daugiau 8 valandų

per parą (ne daugiau 40

valandų per savaitę).



MOKSLEIVIAI IKI 18 METŲ NEGALI DIRBTI:

 darbo, kuris sunkus fiziškai ir psichologiškai;

 darbo, kuriame naudojamos sveikatai 

kenksmingos medžiagos;

 darbo, kur yra didesnė nelaimingų atsitikimų 

ar susirgimų profesinėmis ligomis tikimybė;

 viršvalandinių darbų (naktinė pamaina);

 budėti įmonėje ar namuose. 



ĮSIDARBINIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI:

 gimimo liudijimas/asmens tapatybės kortelė;

 valstybinis socialinio draudimo pažymėjimas (jei jau dirbę).

IKI 16 M. ASMENIMS PAPILDOMAI REIKIA:

 vieno iš tėvų ar vaiko globėjo raštiško sutikimo;

 mokinio sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimo;

 mokyklos, kurioje mokosi, raštiško sutikimo.

(jei tai mokslo metų laikotarpis).

SVARBU!

Darbo sutartį bet kada gali nutraukti Tu, vienas iš Tavo tėvų, sveikatą prižiūrintis gydytojas, o mokslo metu 
– Tavo mokykla.



DARBO PAIEŠKOS BŪDAI:

 darbo skelbimai spaudoje ir internete;

 įmonių internetiniuose puslapiuose;

 teritorinės darbo biržos specialistų konsultacijos;

 socialiniai ryšiai, pažįstami;

 įdarbinimo agentūros;

 tiesioginis kreipimasis į darbdavį.



KĄ DARYTI, KAD GALIMYBĖS SUSIRASTI 

DARBĄ PADIDĖTŲ?

 Aktyviai stebėti darbo rinką;

 Pasiruošti tinkamą gyvenimo aprašymą;

 Aktyviai kreiptis į darbdavius;

 Tinkamai pasiruošti darbo pokalbiui;

 Tinkamai pristatyti save darbdaviui;

 Nenuleisti rankų ir nenutrūkstamai stebėti darbo pasiūlymus bei 

kreiptis į darbdavius.



KOKS CV YRA SĖKMINGAS?

 CV = TAVO ASMENYBĖ;

 TURI ATSPINDĖTI TAVO DARBĄ;

 APIMTIS – VIENO LAPO;

 NEBŪTINAI POPIERIUJE;

(video, nuotrauka, prezentacija, kažkas unikalaus);

 NEŠABLONIŠKAS;

 SVARBIAUSIA – AKCENTUOTI UNIKALUMĄ.



KĄ RAŠYTI CV, JEI NETURIU DARBO PATIRTIES?

Olimpiados, projektai, konkursai;

 Pasiekimai (geri pažymiai, asmeniniai                      

laimėjimai);

 Talentai;

 Pomėgiai;

 Savanorystė.



DAŽNIAUSIAI DAROMOS KLAIDOS, RUOŠIANT CV:

 gramatinės klaidos;

 aprašymas viso savo darbinio kelio 

(darbdavį sudomins 2 – 3 buvusios darbovietės);

 ilgas, nuobodus ir neaiškus;

 klaidinga informacija;

 netinkamas el. paštas ar nuotrauka;

 asmens fizinių duomenų aprašymas , 

reikalavimų uždarbiui, priežasčių, 

dėl kurių išėjote iš darbo ir pan.



KAIP RAŠYTI MOTYVACINĮ LAIŠKĄ?

 Asmeniškumas;

 Apimtis – 1 lapas (iki 5 pastraipų);

 Nekartok to, ką nurodei CV;

 Nesigirk, o argumentuok;

 Nekartok nugirstų minčių (venkti

šabloniškumo).



Jei turite klausimų ar norėtumėte registruotis individualiai konsultacijai
- kreipkitės į Vilniaus Jaunimo darbo centro specialistus. 

Mūsų kontaktai:

Tel.: (8 5) 233 3834,

Adresas: Aguonų g. 4, Vilnius

el. paštu: saida.jurkiene@ldb.lt

arba gertruda.bagdoniene@ldb.lt

mailto:saida.jurkiene@ldb.lt
mailto:gertruda.bagdoniene@ldb.lt


AČIŪ! ☺


