
UŽIMTUMO TARNYBOS KAUNO KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO KAIŠIADORIŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO 
SKYRIAUS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI, ASMENIUI 

SĄRAŠAS  
 
 

Eil 
Nr. 

Paslauga 
(pavadinimas, trumpas apibūdinimas 

trukmė, cikliškumas ir t.t.) 

Paslaugos teikėjas 
adresas, kontaktai, 

darbo laikas 

Paslaugos 
gavėjai 

Paslauga 
asmeniui ir 
(ar) grupei 

asmenų 

Paslaugos 
teikimo 

vieta (-os) 

Paslaugos užsakymas, 
kaina 

 

1. Informavimas ir konsultavimas. 
Informavimo paslaugos teikiamos 
siekiant padėti darbo ieškantiems 
asmenims susirasti darbą arba įgyti 
paklausią darbo rinkoje kvalifikaciją 
ar kompetencijas, reikalingas 
įsidarbinti. Konsultavimo paslaugos  
teikiamos siekiant padidinti darbo 
ieškančių asmenų motyvaciją 
įsidarbinti ar mokytis, patarti dėl 
darbo keitimo, padėti jiems pasirinkti 
profesiją ar planuoti karjerą, 
atsižvelgiant į asmenines savybes ir 
darbo rinkos poreikius. 

Užimtumo tarnybos 
Kauno klientų 
aptarnavimo 
departamento 

Kaišiadorių klientų 
aptarnavimo skyriaus  

Girelės g. 45A 
Kaišiadorys, LT-

56159 
Tel. 8 346 53 779 

ramute.sinkeviciene@
uzt.lt  
www.uzt.lt   

 Darbo laikas 
I –IV-8.00 – 17.00 

V-8.00 – 15.45 
 

Darbo 
ieškantys  
asmenys  

Asmeniui (ar) 
grupei  

Skyriaus 
patalpose ir 
internetu 

Nemokama paslauga  
 

2. Tarpininkavimas įdarbinant. 
Tarpininkavimo įdarbinant 
paslaugos teikiamos siekiant padėti 
darbo ieškantiems asmenims 
susirasti tinkamą darbą. Užimtumo 
tarnybos specialistas klientams teikia 
informaciją apie laisvas darbo vietas 
bei pretendentams keliamus 
reikalavimus, pasiūlo darbą, 
atitinkantį profesinį pasirengimą, 
turimą darbo patirtį ar gebėjimus, 

Darbo 
ieškantys  
asmenys  

Asmeniui  Skyriaus 
patalpose ir 
internetu 

Nemokama paslauga  
 



sveikatos būklę bei šeimines 
aplinkybes, padeda parengti 
gyvenimo aprašymą (CV), pasirengti 
pokalbiui su darbdaviu, supažindina 
su darbo paieškos būdais. 

3. Parama mokymuisi.  
3.1. Profesinis mokymas. Mokytis 
pagal formaliojo profesinio mokymo 
ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
programas gali būti siunčiami 
atitinkantys profesinio mokymo 
programos reikalavimus, o Trišalės 
sutarties sudarymo atveju  ir 
darbdavio reikalavimus bedarbiai, 
kurių individualiame užimtumo 
veiklos plane numatytas profesinis 
mokymas. 

Darbo 
ieškantys  
asmenys  

Asmeniui  Skyriaus 
patalpose ir 
internetu 

Nemokama paslauga  
 

3.2. Įdarbinimas pagal 
pameistrystės darbo sutartį. 
Įdarbinimas pagal pameistrystės 
darbo sutartį gali būti 
organizuojamas asmenims, kurie 
dalyvauja profesiniame mokyme 
taikant pameistrystės formą. 
Mokymo stipendija nemokama, kai 
asmeniui, atsižvelgiant į dirbtas 
valandas, mokamas darbo 
užmokestis pagal pameistrystės 
darbo sutartį. 

Darbo 
ieškantys  
asmenys  

Asmeniui  Skyriaus 
patalpose ir 
internetu 

Nemokama paslauga  
 

3.3. Stažuotė. Stažuotė, kaip 
neatlygintinas darbo praktikos 
laikotarpis, skirtas asmens darbo 
įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai 
kelti, atkurti ar tobulinti, gali būti 

Darbo 
ieškantys  
asmenys  

Asmeniui  Skyriaus 
patalpose ir 
internetu 

Nemokama paslauga  
 



organizuojama asmenims darbo 
vietoje trūkstamiems darbo 
įgūdžiams įgyti. 
3.4. Kompetencijų pripažinimas. 
Neformaliojo švietimo ir savišvietos 
būdu įgytų kompetencijų 
pripažinimas skirtas asmenų 
turimoms žinioms, įgūdžiams ir 
gebėjimams patikrinti, siekiant gauti 
atitinkamos profesinės kvalifikacijos 
diplomą arba kompetenciją 
patvirtinantį pažymėjimą. 

Darbo 
ieškantys  
asmenys  

Asmeniui  Skyriaus 
patalpose ir 
internetu 

Nemokama paslauga  
 

 
4. Parama darbdaviams. 

4.1. Įdarbinimas subsidijuojant. 
Priemonė skirta padėti įsitvirtinti 
darbo rinkoje arba įsidarbinti, o 
sunkią negalią turintiems - sudaryti 
specialias sąlygas išlikti darbo 
rinkoje šiems darbo biržoje 
registruotiems darbingo amžiaus 
asmenims 

 Darbdavys Asmeniui (ar) 
grupei 

Skyriaus 
patalpose ir 
internetu 

Nemokama paslauga  
 

4.2. Darbo įgūdžių įgijimo 
rėmimas. Darbo įgūdžių įgijimo 
rėmimo priemonė organizuojama 
asmenims darbo vietoje 
trūkstamiems darbo įgūdžiams įgyti. 

Darbdavys, 
darbo 
ieškantys  
asmenys  

Asmeniui (ar) 
grupei 

Skyriaus 
patalpose ir 
internetu 

Nemokama paslauga  
 

4.3. Darbo vietų steigimo 
subsidijavimas. Priemonė skirta:  
  skatinti darbdavius steigti naujas 
darbo vietas neįgaliesiems arba 
pritaikyti esamas darbo vietas prie 
asmens negalios, įdarbinant juos 
pagal neterminuotą darbo sutartį; 
  skatinti buvusius bedarbius, 

Darbdavys, 
darbo 
ieškantys  
asmenys  

Asmeniui (ar) 
grupei 

Skyriaus 
patalpose ir 
internetu 

Nemokama paslauga  
 



pradėjusius savo verslą, pirmą kartą 
darbo vietą steigti kitam asmeniui 
įdarbinti. 
4.4. Vietinių užimtumo iniciatyvų 
projektų įgyvendinimas. Tai naujų 
darbo vietų steigimo projektai, 
įgyvendinami nustatytose 
savivaldybių ar seniūnijų 
teritorijose, kuriose bedarbių dalis, 
skaičiuojant nuo darbingo amžiaus 
gyventojų, projektų įgyvendinimo 
laikotarpiu yra didesnė negu 
vidutiniškai šalyje. Šie projektai 
padeda sutelkti vietos bendruomenės 
ir socialinių partnerių pastangas 
didinti atskirų savivaldybių 
(seniūnijų) gyventojų užimtumą. 

Darbdavys Asmeniui (ar) 
grupei 

Skyriaus 
patalpose ir 
internetu 

Nemokama paslauga  
 

5. Parama judumui. Kelionės išlaidų 
kompensacija į darbo, stažuotės ar 
konsultavimo grupėms užsiėmimų 
vietą. 

Bedarbiai Asmeniui (ar) 
grupei 

Skyriaus 
patalpose ir ir IT 

Nemokama paslauga  
 

6. Savarankiško užimtumo rėmimas. 
Parama darbo vietos steigimo sau. 

Bedarbiai iki 
29 m. 

Asmeniui (ar) 
grupei  

Skyriaus 
patalpose ir IT 

Nemokama paslauga  
 

7. Profesinė reabilitacija. Skirta 
neįgaliųjų integracijai į darbo rinką. 

Asmenys, 
kurių 
darbingumo 
lygis nuo 0 iki 
45% 

Asmeniui (ar) 
grupei  

Skyriaus 
patalpose ir ir IT 

Nemokama paslauga  
 

8. Įdarbinimas su pagalba. Tai yra 
pagalba atliekant įsidarbinimo 
procedūras arba   lydimoji pagalba 
įsidarbinus. 

 Asmenys, 
kurių 
darbingumo 
lygis nuo 0 iki 
45% 

Asmeniui Skyriaus 
patalpose ir pas 
darbdavį. 

Nemokama paslauga  
 

 



 
 
 
 
 
         
 
 


