
Karjeros planavimas 
Lietuvoje: spindesys ir 

skurdas

Dovilė Rimšaitė
UAB „Baltec CNC Technologies“ 

administracijos reikalų vadovė



TRŪKSTAMŲ PROFESIJŲ SĄRAŠAS  
2017 M. I PUSMETIS
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Trūkstama profesija

Suvirintojas

Metalinių laivų korpusų surinkėjas

Metalo apdirbimo staklių operatorius

Siuvėjas

Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonėmis vairuotojas



84

Specialistai Kvalifikuoti darbininkai

Reklamos ir rinkodaros specialistai Parduotuvių pardavėjai

Administravimo ir vykd. sekretoriai Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių 
transporto priemonių vairuotojai

Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Virėjai

Buhalteriai Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų 
vairuotojai

Apskaitos ir buhalterijos  tarnautojai Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Slaugos specialistai Statybininkai

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darb.

Informacinių technologijų technikai Betonuotojai, betono apdailininkai

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Suvirintojai



LEIDIMŲ, IŠDUOTŲ DIRBTI NE 
ES PILIEČIAMS SKAIČIUS 

2016 M. I-III K. 

84

Darbo leidimai ne ES piliečiams

14 570 vnt.

58 proc. Ukraina, 32 proc.  Baltarusija

Profesijos: vairuotojai, suvirintojai, 
metalinių laivų korpusų surinkėjai ir kt. 



LIETUVOS PROFESINIŲ MOKYKLŲ 
MOKINIŲ SKAIČIUS 
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Mokinių, 2016-2017
mokslo metais

priimtų į pirmą kursą, 
skaičius

Mokinių skaičius iš 
viso

25628 47605



LIETUVOS UŽIMTUMO 
STRUKTŪROS KAITĄ LEMIANTYS 

VEIKSNIAI 
(LDB DUOMENYS)
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Veiksniai

Technologijų kaita

Demografinė kaita

Tarptautinės prekybos srautai



Infomobiliai - STEAM mobiliosios laboratorijos

Profesinio orientavimo modelis

Karjeros planavimas / Profesinis orientavimas

Padėti atrasti žmogaus prigimtinius talentus ir 

suprasti kaip juos panaudoti visuomenėje
Padėti žmogui įgyti profesines, bendrąsias ir 

vertybines kompetencijas
Padėti žmogui įgyti gilias žinias pasirinktoje 

profesijoje ir išmokti veikti greitai kintančioje 

aplinkoje.

Padėti žmogui palaikyti ir vystyti profesines, 

bendrąsias ir vertybines kompetencijas ir išmokyti 

veikti greitai kintančioje aplinkoje.

Mokymasis visą gyvenimą

Ikimokyklinis
ugdymas

Mokyklinis
ugdymas

Profesinis
ugdymas

Studijos
Žmonių tęstinis
mokymas,
Vertybių ugdymas

Paskatinti vaiko kūrybiškumą,  pažinimo 

džiaugsmą, padėti suvokti aplinką ir žmonių 

darbines veiklas

SPMC  regioninių karjeros centrų edukacinės 

programos

Neformalaus  švietimo edukacinės programos

Perkvalifikavimas:

• Profesinių mokyklų edukacinės ir 

perkvalifikavimo programos

• Kolegijų ir universitetų perkvalifikavimo 

studijos

Praktikos įmonėse

Junior Achievement mokomosios bendrovės

Asocijuotų struktūrų įtraukimas į valdymą

Darželio aplinka

Tėvų profesijų pristatymai

Mokyklos aplinka

STEAM klasės ir centrai

Junior Achievement Lithuania

Šešėliavimas

Profesinių mokyklų programos

Mokytojų mokymas

Kolegijų ir universitetų programos

Dėstytojų mokymas

Įmonėse dirbančių specialistų vizitai į mokymo įstaigas

Įmonių lankymas

Asmenybės pažinimo veiklos (testai, psichologų apklausos) SPMC praktikos

Neformalusis asmenybės ugdymas SPMC  regioniniai karjeros centrai



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!
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