
Kokio darbuotojo reikia
šiandieninei iššūkių
kupinai darbo rinkai?



Darbo rinkos
iššūkiai

Niekas nenori dirbti?

1. Senstanti visuomenė

2. Pasiūlos ir paklausos skirtumas

3. Urbanizacija

4. Skaitmenizacija, technologijų vystymasis

5. Įmonių veiklos, procesų optimizavimas, 
automatizavimas, robotizavimas

6. Nuolatinis mokymasis, gebėjimas mokytis

7. Perkvalifikavimas

8. Socialiai pažeidžiamų grupių integracija, 
atskirties mažinimas

9. Energijos resursai ir klimato kaita

10. Geopolitinė situacija

Grėsmės ir galimybės



Lietuvos darbo rinka

1. Nuolatiniai gyventojai – 2,84 mln.

2. Darbo jėga – 1,52 mln.

3. Užimti gyventojai – 1,45 mln.

4. Mėnesinis bruto DU – 1780 Eur

5. Užimtumas – 78 %

6. Nedarbo lygis – 5,7 %

7. Atlyginimo augimas – 13 %

Šaltinis - Lietuvos statistikos departamentas



Lietuvos
darbo rinka

• Laisvų darbo vietų - 25 809

• Bedarbių – 88 000

*Statistikos departamento duomenys –2022 m. III-ias ketvirtis



Lietuvos darbo rinkos pasiskirstymas
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Darbuotojų skaičius pagal ekonominės veiklos 
rūšis 2022 m.
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Apdirbamoji gamyba

Didmeninė ir mažmeninė
prekyba
Transportas ir saugojimas

Švietimas

Žmonių sveikata ir socialinė
rūpyba
Statyba

kitos



Užimtumas pagal ekonomines veiklos sritis

*Statistikos departamento duomenys – 2019-2022 m.
2022 III-ias ketvirtis
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Apdirbamoji gamyba Didmeninė ir
mažmeninė prekyba

Transportas ir
saugojimas

Švietimas Statyba Žmonių sveikatos
priežiūra ir socialinis

darbas

Viešasis valdymas ir
gynyba

Administracinė ir
aptarnavimo veikla

2019 2020 2021 2022

+6,7 tūkst.

+6,2 tūkst.

+16,4 tūkst.

+7,5, tūkst.

+13,6 tūkst.



Užimtumas pagal ekonomines veiklos sritis

*Statistikos departamento duomenys – 2019-2022 m.
2022 III-ias ketvirtis
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Profesinė, mokslinė
ir techninė veikla

Apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų

veikla

Informacija ir ryšiai Meninė, pramoginė
ir poilsio

organizavimo veikla

Žemės ūkis,
miškininkystė ir

žuvininkystė

Finansinė ir
draudimo veikla

Nekilnojamojo
turto operacijos

Vandens tiekimas,
nuotekų valymas,

atliekų tvarkymas ir
regeneravimas

2019 2020 2021 2022

+5,7 tūkst.

+13,1 tūkst.

-2,7 tūkst.



Laisvos darbo vietos, 2022, III
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Transportas ir saugojimas

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

Apdirbamoji gamyba

Statyba

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Informacija ir ryšiai

Administracinė ir aptarnavimo veikla

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

Švietimas

Finansinė ir draudimo veikla

*Statistikos departamento duomenys –2022 m. III-ias ketvirtis. Viso 25809 laisvų darbo vietų.



Trūkstamų
profesijų
sąrašas

175 profesijos

• Statybos sektorius – 53 profesijos, tarp 
jų: suvirintojai, elektrikai, šaltkalviai, 
betonuotojai, vamzdynų montuotojai, 
ekskavatoriaus mašinistai ir t.t.

• Pramonės sektorius – 101 profesija, 
tarp jų: staliai, orlaivių variklių
mechanikai, plataus profilio
staklininkai, pramonės įrangos
mechanikai, mėsininkai, gamybos
mašinų operatoriai ir t.t.

• Paslaugų sektorius – 11 profesijų, tarp 
jų: virėjai, autobusų, troleibusų
vairuotojai ir t.t.

• Žemės ūkio sektorius – 10 profesijų, 
tarp jų: mechanizatoriai, medkirčiai, 
kvalifikuoti fermos darbininkai ir t.t. 

Šaltinis – Užimtumo tarnyba



CV-Online darbo 
pasiūlymų TOP 10

1. IT - 1000 skelbimų/mėn. 

2. Paslaugos, klientų aptarnavimas - 840

3. Finansai, apskaita - 722 

4. Organizavimas, valdymas - 660 

5. Pramonė, gamyba - 544

6. Administravimas - 494 

7. Inžinerija – 476

8. Pardavimai - 436 

9. Bankai, draudimas - 381 

10.Prekyba- 363

www.cvonline.lt 2022 metų vidurkis/mėn. Vid. 4500 darbo pasiūlymų/mėn.

Pagal pareigų sritis

http://www.cvonline.lt/


Kokių
darbuotojų ieško

• IT sritis: patyrę programuotojai (JAVA, .net, PHP), IT 
inžinieriai, testuotojai, analitikai, back-end, front-
end vystytojai, kokybės užtikrinimo specialistai.

• Paslaugos/klientų aptarnavimas: darbai klientų
aptarnavimo, skambučių centro specialistams.

• Finansai/apskaita: apskaitininkai, buhalteriai, 
vyr.buhalteriai, finansų analitikai, ekonomistai, 
finansų konsultatai, kontrolieriai, audito specialistai, 
duomenų analitikai.

• Organizavimas/valdymas: aukščiausio lygio vadovai, 
įmonių, padalinių, departamentų, projektų vadovai.

• Pramonė/gamyba: gamybos linijų operatoriai
(medienos apdirbimo, metalo apdirbimo, plastiko, 
popieriaus, baldų pramonės, chemijos, farmacijos, 
medicinos įrangos, maisto, tekstilės ir kt.), staklių
derintojai, šaltkalviai, remontininkai, mechanikai.



Kokių darbuotojų
ieško

• Administravimas: administratoriai, biuro vadovai, 
asistentai.

• Inžinerija: įvairių pramonės ir gamybos sričių (statyba, 
inžinerija, medienos, metalo apdirbimo, maisto
pramonės, tekstilės, elektronikos, automatikos, 
energetikos, telekomunikacijų ir kt.) inžinieriai, 
technologai, projektuotojai, konstruktoriai, kokybės
vadybininkai.

• Pardavimai: pardavimų vadybininkai, projektų vadovai
(įvairios sritys).

• Bankai: AML (pinigų plovimo prevencijos) specialistai, 
finansų analitkai, kontrolieriai, kokybės vadybininkai, 
kredito rizikos specialistai.

• Prekyba: salės darbuotojai, kasininkai, pardavėjai, 
konsultantai, el.prekybos vadybininkai, pirkimo, tiekimo, 
eksporto vadybininkai, kategorijos vadybininkai, 
parduotuvės vadybininkai, pamainos, skyriaus vadovai.



Didžiausia konkurencija 
tarp kandidatų

www.cvonline.lt 2022 metų duomenys

Pagal 1 skelbimui tekantį kandidatų kiekį, eiliškumas - nuo didžiausio kiekio

Farmacija

Rinkodara/reklama

Žiniasklaida/viešieji ryšiai

NVO

Organizavimas/valdymas

Turizmas, viešbučiai, maitinimas

Pardavimai

Kultūra, menas, pramogų organizavimas

Žmogiškieji ištekliai

Administravimas

http://www.cvonline.lt/


Mažiausia konkurencija 
tarp kandidatų

1.Medienos apdirbimo pramonė, miškininkystė
2.Pramonė, gamyba
3. Inžinerija
4.Apsauga, gelbėjimo paslaugos
5.Žemės ūkis, aplinkosauga
6.Energetika
7.Elektronika, telekomunikacijos
8.Statybos, nekilnojamas turtas
9.Informacijos technologijos
10.Logistika, transportas

Pagal 1 skelbimui tekantį kandidatų kiekį, eiliškumas - nuo mažiausio kiekio



Atlyginimai
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Atlyginimai

1. Aukščiausio lygio vadovai - 2500

2. IT - 1990

3. Valdymas - 1940

4. Teisė - 1500

5. Bankininkystė - 1450

6. Ekonomika, finansai, apskaita - 1420

7. Technologijos, plėtra - 1400

8. Prekyba - 1330

9. Rinkodara - 1330

10. Farmacija - 1290

Vidutiniai atlyginimai, neto
Šaltinis - atlyginimo tyrimų portalas www.manoalga.lt

Aukščiausi



Atlyginimai

1. Tekstilės pramonė - 690

2. Nekvalifikuota darbo jėga - 760

3. Paslaugų sektorius - 790

4. Turizmas, viešbučiai, maitinimas - 800 

5. Žemės ūkis, maisto pramonė - 850

6. Medienos apdirbimo pramonė - 860

7. Saugumas, apsauga - 910

8. Menas ir kultūra - 930

9. Klientų aptarnavimas - 940

10.Vertimas žodžiu ir raštu - 980

Vidutiniai atlyginimai, neto
Šaltinis - atlyginimo tyrimų portalas www.manoalga.lt

Mažiausi



Studentai

Statistikos departamento duomenys. 
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• Nuo 2012-2013 iki 2021-2022 
universitetų studentų skaičius 
sumažėjo > 42 000, apie 37 %. 

• Nuo 2016-2017 iki 2020-2021 –
kolegijose studentų skaičius sumažėjo 
– 5000, apie 14 %.

• Nuo 2016-2017 iki 2021-2022 -
profesinių mokyklų mokinių skaičius 
sumažėjo 21 000, apie – 44 %.

Daugiausia universitetai 2021 metais 
parengė:
• verslo ir administravimo (2,5 tūkst., 

arba 15,7 proc. visų absolventų),
• inžinerijos (1,8 tūkst.),
• sveikatos mokslų (2,1 tūkst.),
• socialinių mokslų (1,8 tūkst.) 

specialistų.



Populiariausios studijų programos pagal 
stojančiųjų pasirinkimus

Universitetas Studijų programa

VU Medicina

LSMU Medicina

VU Psichologija

VU Teisė

VU Kūrybos komunikacija

MRU Teisė ir ikiteisminis procesas

VU Programų sistemos

KTU Programų sistemos

LSMU Odontologija

VU Ekonomika ir finansai

Kolegija Studijų programa

Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slaugytoja

Kauno kolegija Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas

Kauno kolegija Kosmetologija

Vilniaus kolegija Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija

Klaipėdos valstybinė kolegija Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

Socialinių mokslų kolegija Estetinė kosmetologija

Kauno kolegija Logistika

Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas

Vilniaus kolegija Kineziterapija

Kauno kolegija Bendrosios praktikos slaugytoja

Alytaus kolegija Bendrosios praktikos slaugytoja

Vilniaus kolegija Vaikystės pedagogika

LAMA BPO duomenys, 2022 08. 



Kolegijų studentai
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Statistikos departamento duomenys. 



Darbo sritys

1. Duomenys: bankai, finansai, prekyba, IT, 

verslas.

2. Inžinerija – technologijos: aukštosios 

technologijos, statyba, transportas, maisto 

pramonė, tekstilė, gamyba ir pan.

3. IT: inžinerija, programavimas, testavimas, 

duomenų apsauga, administravimas.

4. Sveikata: medicina, sportas.

Ateities - perspektyvios



1. Anglų kalbos žinios
2. Aukštasis išsilavinimas
3. Konkrečiam darbui reikalingi profesiniai 

įgūdžiai/žinios
4. Darbo patirtis susijusi su siūloma pozicija
5. Bent 2 metų darbo patirtis
6. Kompiuterinis raštingumas 
7. Specifinės kompiuterinės programos
8. Rusų kalbos žinios
9. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
10. Domėjimasis tam tikra industrija

Reikalavimai darbuotojams:
Darbo pasiūlymuose nurodomi profesiniai reikalavimai

kandidatams



TOP 10 asmeninių
savybių:

• Bendravimo įgūdžiai arba komunikabilumas

• Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai

• Organizuotumas ar gebėjimas planuotis savo 
užduotis 

• Noras augti, tobulėti ir pasisemti žinių

• Atsakingumas

• Dėmesys detalėms arba kruopštumas

• Orientacija į rezultatą ar tikslus

• Analitinis, strateginis mąstymas

• Savarankiškumas arba gebėjimas atlikti užduotis 
savarankiškai

• Greiti bei efektyvūs problemų sprendimų įgūdžiai



Kaip pasirinkti studijų kryptį - I



Kaip pasirinkti
studijų kryptį - II

• Būreliai, užklasinė veikla, pomėgiai

• Praktika, savanorystė, organizacijos, 
renginiai

• Verslo projektai / simuliacijos (nuo iki)

• Karjeros dienos, ekskursijos į įmones, 
tėvai apie savo darbus



Mokymas(is)

• Trumpesnis / tikslesnis / 

praktinis mokymas / studijos

• Nuotolinės (visame pasaulyje) 

studijos

• Kursai įgūdžiams įgyti

• Pasirinkti studijų moduliai

• Vidiniai mokymų centrai

• Savarankiškas nuolatinis 

mokymasis



Naudinga
informacija

• Statistikos departamentas –
gyventojų užimtumas, ekonomika, 
verslas

• Užimtumo tarnyba – Įsidarbinimo 
galimybių barometras, darbo rinkos 
apžvalga, pasiūlymai

• www.Apiedarba.lt – darbo rinkos 
apžvalga

• www.Manoalga.lt – atlyginimai pagal 
pareigas, atlyginimai regionuose, 
atlyginimų palyginimas

https://osp.stat.gov.lt/pradinis
https://uzt.lt/wp-content/uploads/2022/02/BAR-2022-Lietuva.pdf
http://www.apiedarba.lt/
http://www.manoalga.lt/


Dėkoju už dėmesį


