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RKC KARJERAS ATSIRADIMAS

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

Jaunimo reikalų agentūra prie Lietuvos Respublikos 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Švietimo mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras



MES SIEKIAME

MISIJA

Ugdyti pasitikėjimą renkantis savo karjeros kelią

VIZIJA

Būti vieta, kuri telkia žmogaus ir visuomenės augimui

TIKSLAI

Padėti jauniems ir suaugusiems asmenims priimti karjeros
sprendimus

Prisidėti prie šalies regionų ekonominės ir socialinės
plėtros

Bendradarbiauti teikiant kokybiškas karjeros informavimo,
konsultavimo bei profesinio veiklinimo paslaugas



MES ESAME

Visoje Lietuvoje jau veikia 14 Regioninių karjeros

centrų „Karjeras“.

Karjeros paslaugas teikiame 8–12 klasių bei

profesinio mokymo įstaigų mokiniams, jaunimui

iki 29 metų, bei vyresniems, savo karjera

besirūpinantiems žmonėms.

RKC teikia išskirtinę galimybę pasimatuoti ir

išbandyti įvairias profesijas, atrasti labiausiai

patinkančią sritį.



KARJEROS 
SPECIALISTAI

• Veda individualias ir 
grupines konsultacijas

• Vykdo renginius

• Vieta: Mokykla, Karjeras, 
Zoom, Teams platformos



PASLAUGOS 
PRITAIKYTOS MOKINIŲ 
POREIKIAMS 
KARJEROS KONSULTANTŲ TEMOS:

❑ Savęs pažinimas

❑ CV rengimas

❑ Lyderystės ugdymas

❑ Tikslo siekimas

❑ Karjeros planavimas

❑ Įvaizdžio formavimo elektroninėje erdvėje

❑ Įgyta profesija – sėkmingos karjeros pradžia

❑ Viešasis kalbėjimas

❑ Supažindinimas su įsidarbinimo galimybėmis Vilniaus 
apskrityje ir Lietuvoje

❑ Pageidaujate kitos temos – PASIKALBĖKIME!



VEIKLINIMO 
KOORDINATORIAI

▪ Kuria įmonių, organizacijų 
tinklą

▪ Organizuoja profesinį 
veiklinimą:

• vykdo grupės pažintinius 
vizitus

• kviečia į individualius 
patyriminius, intensyvius 
veiklinimus (šešėliavimas, 
praktika, darbas vasarą)



„VIENO LANGELIO“ PRINCIPAS

Regioninis 
karjeros 
centras

SOCIALIAI ATSAKINGAS 
KLESTINTIS VERSLAS

JŪSŲ MOKYKLOS
ATEITIES PROFESIONALAI

PROFESIONALŪS
SPECIALISTAI



VILNIAUS KINO 
KLASTERIS

Mokinių pažintis su kino industrijos užkulisiais

Stop motion lėlių, bei dekoracijų gamyba

Pagrindinės kino industrijos profesijos ir savybės,
kurių reikia norint dirbti kino srityje

Visa tai ir daugiau rasi užsukęs į Vilniaus RKC



LRT

PAŽINTIS SU PROFESIJOMIS:
❑ žurnalisto,
❑ operatoriaus, 
❑ vaizdo ir garso režisieriaus,
❑ dizainerio

SUSIDOMĖJAI, ATEIK Į VILNIAUS RKC 



BRAZZI 
STUDIJA

PAŽINTIS SU PROFESIJOMIS:

❑ fotografo

❑ kūrybinių industrijų projektų 
vadovo 

SUSIDOMĖJAI, ATEIK Į VILNIAUS RKC 



LKL AKADEMIJA

❑Komunikacijos specialistas
❑socialinių kanalų priežiūros 

vadybininkas
❑ rinkodaros/marketingo   

specialistas
❑socialinių paskyrų priežiūra 

ir dizainas



VEIKLINIMO AKIMIRKOS



DRAUGE SU VILNIAUS RKC 



RKC LITEXPO 
BALTTECHNIKA 
PARODOJE



RKC SPECIALISTŲ
KONTAKTAI

• rita.geceviciene@uzt.lt

• ina.ribinskaite@uzt.lt

• dovile.podvolske@uzt.lt

• elvina.oblocinska.lt

• tomas.sciglo@uzt.lt

Karjerastau.lt

Renginiai:

▪ 2022 11 04 10:45val. UAB Baltic Line – pažintinis vizitas - IT specialistas

▪ 2022 11 10 10:30val. UAB Baltic Line – pažintinis vizitas - logistikos specialistas

• 2022 11 16 „Tolerancijos diena“ online ir RKC patalpose Žirmūnų 139A.

• 2022 11 24   12:00val. (11:00) Vilniaus kino klasteris – pažintinis vizitas kino industijos profesijos



KVIEČIAME Į INDIVIDUALŲ IR PAŽINTINĮ 
VEIKLINIMĄ

10-12 klasės moksleivius norinčius atlikti šešėliavimą LKL akademijoje (Lietuvos Krepšinio Lyga)
1. Individualiam veiklinimui kviečiame:
Šešėliuojamos profesijos::
- komunikacijos specialistas;
- socialinių kanalų priežiūros vadybininkas;
- rinkodaros/marketingo specialistas;
- socialinių paskyrų priežiūra ir dizainas.

KIEKVIENOJE profesijoje dalyvauti šešėliavime atrinksime po 1 moksleivį.
Todėl norinčių prašome parašyti Motyvacinį laišką.

2. Kiti siūlymai Individualiam veiklinimui: krepšinio rungtynių sekretoriato specialisto, fotografo, tekstilės rūšiuotojo, IT 
specialisto, programuotojo, pardavėjo, salės darbuotojo...
3. Turime pasiūlymų savanoriavimo veikloms.
4. Pagal moksleivių poreikį ieškosime jeigu ir neturime sudarę sutarčių su įmonėmis.
_________________________________________________________________________________
Pažintiniam vizitui kviečiame susipažinti: su žurnalisto, operatoriaus, vaizdo ir garso režisieriaus, dizainerio, 
finansininko (banko tarnautojo, finansinio raštingumo), IT, programuotojo, logistikos specialisto, kino industrijos profesijų, 
tekstilės rūšiuotojo, pardavėjo, salės darbuotojo, barmeno, padavėjo, viešbučio administratoriaus . Veiklos sritys -
transportas/logistika, gamyba/pramonė, statybos sektorius, pardavimai/prekyba, kraštovaizdžio dizainas, informacinės 
technologijos/ programavimas, mechanika, administravimas, organizavimas/valdymas, policija/kariuomenė, 
turizmas/viešbučiai.



Europos socialinio fondo lėšos


