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Papildomas statusas darbo ieškantiems asmenims:

Darbo rinkai besirengiančio asmens – suteikiamas jei įsidarbinimą riboja

bent viena iš šių aplinkybių:

• stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) motyvacijos dirbti;

• turi prižiūrėti ir (ar) slaugyti šeimos narį ar kartu gyvenantį asmenį;

• apribotas disponavimas piniginėmis lėšomis, esančiomis kredito

įstaigos (įstaigų), mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos

sąskaitoje (sąskaitose), ir (ar) antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų

nurodymu priverstinai nurašomos piniginės lėšos skolai apmokėti;

• neturi galimybių atvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos į darbo

vietą;

• turi priklausomybę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų

psichiką veikiančių medžiagų, azartinių žaidimų.

Darbo ieškantys asmenys 

Užimtumo tarnyboje registruojami 

šiais statusais:

• Bedarbio

• Užimto asmens

• Pensinio amžiaus asmens

• Besimokančio asmens

• Asmens, praradusio 

bedarbio statusą



Skyrius
Darbo rinkai 

besirengiantys, viso 
(unikalūs):

Kliūtys užimtumui (neunikalūs)

stokoja socialinių 
įgūdžių ir (ar) 
motyvacijos 

dirbti

turi prižiūrėti ir 
(ar) slaugyti 

šeimos narį ar 
kartu gyvenantį 

asmenį

apribotas 
disponavimas 

piniginėmis 
lėšomis

neturi galimybių atvykti iš 
nuolatinės gyvenamosios 

vietos į darbo vietą

turi priklausomybę nuo 
alkoholio, narkotinių, 
psichotropinių ir kitų 

psichiką veikiančių 
medžiagų, azartinių 

žaidimų

Alytaus 687 398 75 63 238 26
Druskininkų 338 297 37 12 38 43
Lazdijų 851 580 92 54 224 31
Varėnos 209 183 18 22 31 17
Viso regione 2085 1458 222 151 531 117





Alytaus regiono klientų integracija į darbo rinką 2022 m.

Pagal neterminuotas sutartis 
2022 m. dirbti pradėjo 7,8 

tūkst. ieškančių darbo 
asmenų, iš jų 6,9 tūkst. -

bedarbiai (20 proc. mažiau 
lyginant su 2021 m.)

Į aktyvias darbo rinkos 
politikos priemones 

nukreipta 2022 m. 2,5 tūkst. 
darbo ieškančių asmenų 

(52,2 proc. daugiau lyginant 
su 2021 m.)



Pavadinimas
Darbo ieškančiųjų 
sk. TOP 15

Pardavėjas 327
Valytojas 300
Automobilio vairuotojas 222
Apdailininkas 174
Virėjas 155
Administratorius 136
Vairuotojas ekspeditorius 129
Pardavimo vadybininkas 126
Pakuotojas 115
Nekvalifikuotas apdirbimo pramonės 
darbininkas

108

Siuvėjas 95
Apsaugos darbuotojas 91
Nekvalifikuotas statybos darbininkas 89
Plataus profilio statybininkas 85
Slaugytojo padėjėjas 74

Pavadinimas
Laisvų darbo 
vietų sk. TOP 15

Tarptautinio krovinių vežimo transporto 
priemonės vairuotojas

416

Siuvėjas 144
Pardavimo vadybininkas 139
Valytojas 128
Vairuotojas ekspeditorius 126
Virėjas 119
Pardavėjas 117
Stalius 112
Kelininkas 107
Plataus profilio statybininkas 104
Betonuotojas 87
Pardavėjas kasininkas 84
Kelių remontininkas 76
Sandėlininkas 73
Automobilių šaltkalvis 71



10,1

59,6

30,3

Darbuotojų skaičius

Mažės Iš esmės nekis Didės

15,2

55,6

29,3

Investicijos į įrengimus ir 
technologijas

Mažės Iš esmės nekis Didės

2

41,4

56,6

Vidutinis DU

Mažės Iš esmės nekis Didės

•

•

•
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•

•

•

Profesijos Skaičius

Variklinių transporto priemonių mechanikas 1

Pardavimo agentas [vadybininkas] 1

Tatuiruotojas 1

Pramonės gaminių dizaineris 1

Stalius 2

Kinematografijos specialistas 1

Ekskavatoriaus mašinistas 1

Dailidė 1

Medžio drožėjas 1

Dekoratyvinės kosmetikos kosmetikas 1

Automobilių šaltkalvis 1

2022 m. nebuvo vykdoma Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškų atranka
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• Asmenų su negalia integracija į darbo rinką

• Darbo su besirengiančiais darbo rinkai asmenimis organizavimas

• Neatitiktis tarp darbo rinkos poreikių ir darbo neturinčių asmenų 
kompetencijų

• Teritorinis darbo jėgos pasiūlos – paklausos neatitikimas (nedarbas 

rajonuose)

• Darbo vietų kokybė (tvarumas)



Dėkoju už dėmesį

Nida Cibulskienė

Kauno klientų aptarnavimo 

departamento patarėja

+370 700 79053,  nida.cibulskiene@uzt.lt

www.uzt.lt 

mailto:nida.cubulskiene@uzt.lt
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