
  PATVIRTINTA 

VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo 

centro direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. 

įsakymu Nr. VK-1 

 

INFORMACIJOS APIE JAUNIMO VERSLUMO UGDYMO IR INTEGRACIJOS Į 

DARBO RINKĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

1. Informacijos apie jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką tvarkos aprašas (toliau –

Aprašas) reglamentuoja jaunimo verslumo ugdymą ir pagalbą jauniems žmonėms įgyjant 

praktinių įgūdžių bei siekia užtikrinti kitas reikalingas priemones įsitvirtinimui darbo rinkoje.  

2. Tvarkos aprašas taikomas įgyvendinant Informacijos apie jaunimo verslumo ir integracijos į 

darbo rinką programą (toliau – programa).  

3. Programos tikslas - bendradarbiavimo su vietiniu verslo sektoriumi forma įdarbinimo, 

profesinio orientavimo klausimais, kuriuos įgyvendinus: pagerės jaunimo (14-29 metų) 

profesinio orientavimo kokybė; bus suteikta reali pagalba jauniems žmonėms pasirinkti 

profesinės (darbinės) veiklos sritį; įtrauks į programos įgyvendinimą jaunimą, kurių šeimos 

nariai gauna mažesnes pajamas bei bus užtikrintas  socialinės atskirties mažinimas; 

4. Informaciją apie jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programą renka Druskininkų 

jaunimo užimtumo centras (toliau – JUC) ir ją viešai skelbia interneto svetainėje www.juc.lt . 

5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos 

Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

INFORMACIJOS TEIKIMAS 

 

6. Pranešimą dalyvauti programoje, darbdavys turi pateikti elektroninėje formoje, kuri skelbiama 

JUC interneto svetainėje (http://www.juc.lt/registracija-i-jaunimo-verslumo-programa); 

Pranešimas turi būti pateiktas nuo 2019 m. kovo 1 d. iki birželio 1 d. Pranešimų pateikimo 

terminas gali būti pratęstas, apie tai informuojant atskiru pranešimu JUC interneto svetainėje.   

7. Dalyvauti programoje gali šie darbdaviai: 

7.1. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kuris veiklą vykdo Druskininkų 

savivaldybės teritorijoje; 

7.2.  Lietuvos Respublikoje įsteigta kita organizacija (ūkininkas), kurios veiklą vykdo 

Druskininkų savivaldybės teritorijoje.   

7.3. Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi individualia veikla bei veiklą vykdo 

Druskininkų savivaldybės teritorijoje.   

8. Šio Aprašo 6 punkte nurodyti programos  dalyviai JUC apie galimą poreikį įtraukti jaunimą 

į programą, praneša tokia tvarka: 

8.1. Jaunuoliai, norintys dalyvauti programoje, turi registruotis elektroninėje formoje, kuri 

skelbiama JUC interneto svetainėje (http://www.juc.lt/registracija-i-jaunimo-verslumo-

programa); 

8.2. Darbdaviai norintys įtraukti į programą jaunuolius bei siūlomas formas aptaria pateiktoje 

formoje (1 priedas); 

8.3. JUC su Aprašo 5 punkte aptartais dalyviais sudaroma bendradarbiavimo sutartis, kurioje 

aptariamos jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programos formos ir sąlygos (2 

priedas); 

9. JUC pasirašytas bendradarbiavimo sutartis registruoja teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

http://www.juc.lt/
http://www.juc.lt/registracija-i-jaunimo-verslumo-programa
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III SKYRIUS  

LĖŠŲ SKYRIMAS, PANAUDOJIMAS IR ATSISKAITYMAS 
 

10. Vienam darbdaviui gali būti skiriama ne didesnė kaip 5 000 (penki tūkstančiai) eurų 

darbo užmokesčio (toliau – DU) sąnaudų kompensacija. 

11. Vienam įdarbintam jaunuoliui už vieną mėn. bus kompensuota: 

11.1. Dirbant pilnu etatu 300 (trys šimtai) eurų DU kompensacija nuo LR minimalios 

mėnesinės algos (MMA). Dirbant ne pilnu etatu kompensacija bus paskaičiuota proporcingai 

dirbtam laikui (pvz. 0,5 etato – 150 eurų, 0,75 etato – 225 eurų ir t.t) nuo LR minimalios 

mėnesinės algos (MMA). 

11.2. Dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą ir mokant minimalų mėnesinė valandinį atlygį 

(MVA) DU bus kompensuojamas 54 proc. 

12. Maksimali DU kompensavimo trukmė vienam įdarbintam jaunuoliui yra 2 mėnesiai. 

13. Darbuotojui priskaičiuoti atostoginiai  ir kiti darbdavio mokami papildomi priedai 

nekompensuojami.   

14. Įdarbintas jaunuolis šia programa gali pasinaudoti tik vieną kartą per  finansinius metus; 

15. Darbdavys pateikia JUC mėnesiui pasibaigus, įdarbinto asmens darbo sutarties kopiją ir 

darbo užmokesčio priskaitymo – išmokėjimo žiniaraštį. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. JUC panaudodama turimus išteklius, kaupia pateiktus darbdavių duomenis; 

17. Darbdavys skirtas lėšas privalo naudoti tik Aprašo 2 punkte nurodytiems tikslams 

įgyvendinti; 

18. Darbdavys   už netinkamą lėšų naudojimą atsako LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

19. Visi su patikrinimu susiję dokumentai saugomi laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir 

kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. 

 



Jaunimo verslumo ir integracijos 

į darbo rinką tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

Registracija į jaunimo verslumo programą (darbdaviams) 

 

Organizacijos pavadinimas Organizacijos pavadinimasorga         Darbdavio  pavadinimas  

Siūlomas darbo pobūdis jaunimui 

14-15 metų jaunimui  

16-18 metų jaunimui  

19-29 metų jaunimui  

Reikalingas įdarbinti jaunų žmonių skaičius 

14-15 metų jaunimui  

16-18 metų jaunimui  

19-29 metų jaunimui  

Galimos rizikos   

Darbdavio rekvizitai  

Atsakingas ir 

bendradarbiavimo sutartį 

pasirašantis asmuo, 

kontaktai 

 

 

 

Registracija į jaunimo verslumo programą (jaunuoliams) 

 

Vardas  

Pavardė  

Gimimo data  

Adresas  

Klasė, mokykla  

Telefono numeris  

El. paštas  

Kuo norėčiau dirbti  

Darbo patirtis (jei yra)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaunimo verslumo ir integracijos 

į darbo rinką tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS 

 

2019-            Nr. 

Druskininkai 

 

I. SUTARTIES ŠALYS 

1. Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras (toliau – JUC), juridinio asmens kodas 

152121125, kurios registruota buveinė yra Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai, tel. (8 313) 

53056, el. paštas: juc@druskininkai.lt, atstovaujama direktorės Aušros Nedzinskienės ir  

(darbdavio pavadinimas) (toliau vadinama – Darbdavys), atstovaujama (-as) (pareigos, vardas, 

pavardė) toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi, sudarėme šią bendradarbiavimo  

sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis): 

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS 

2. Šalių bendradarbiavimas, įgyvendinant 2019 m. vasario 20 d. tarybos sprendimu Nr. T1-33  

patvirtintą Druskininkų savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano Įgyvendinti 

jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje 01 tikslo „Įgyvendinti jaunimo politiką Druskininkų 

savivaldybėje“ 01 uždavinio „Užtikrinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio įvairovę, sudarant 

galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams  02 priemonę „Jaunimo verslumo ugdymo ir 

integracijos į darbo rinką programa“, kurios tikslas ugdyti jaunimo verslumą, padėti jauniems 

žmonėms įgyjant praktinių įgūdžių bei užtikrinant kitas reikalingas priemones įsitvirtinimui 

darbo rinkoje. 

 

 

III.  ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

3. JUC  įsipareigoja:  

3.1. Bendradarbiauti su vietiniu verslo sektoriumi, jaunimo (14-29 metų) įdarbinimo, profesinio 

orientavimo, praktikos galimybių bei savanorystės klausimais; 

3.2.  Gerinti jaunuolių profesinio orientavimo kokybę; 
3.3. Padėti jauniems žmonėms pasirinkti profesinės (darbinės ) veiklos sritį; 

3.4. Įtraukti į programos įgyvendinimą jaunimą, kurių šeimos nariai gauna mažesnes pajamas bei   

siekti socialinės atskirties mažinimo; 

3.5. Informuoti jaunimą apie Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa; 

3.6. Ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų šios Sutarties 4.11 papunktyje, 

pateikimo dienos kompensuoti: 

3.7. Vienam įdarbintam jaunuoliui už vieną mėn. bus kompensuota: 

3.7.1. Dirbant pilnu etatu 300 (trys šimtai) eurų DU kompensacija nuo LR minimalios 

mėnesinės algos (MMA). Dirbant ne pilnu etatu kompensacija bus paskaičiuota proporcingai 

dirbtam laikui (pvz. 0,5 etato – 150 eurų, 0,75 etato – 225 eurų ir t.t) nuo LR minimalios 

mėnesinės algos (MMA). 

3.7.2. Dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą ir mokant minimalų mėnesinė valandinį atlygį 

(MVA) DU bus kompensuojamas 54 proc. 

3.8. Darbuotojui priskaičiuoti atostoginiai  ir kiti darbdavio mokami papildomi priedai 

nekompensuojami.   

3.9. Maksimali DU kompensavimo trukmė vienam įdarbintam jaunuoliui yra 2 mėnesiai. 

3.10. Darbdaviui gali būti skiriama ne didesnė kaip 5000 (penkių tūkstančių) eurų darbo 

užmokesčių sąnaudų kompensacija, programos įgyvendinimo metu  įdarbintiems 14-29 metų 

Druskininkų savivaldybės gyventojams. 

mailto:juc@druskininkai.lt


 

4. Darbdavys įsipareigoja:  

4.1. Bendradarbiauti su JUC, siekiant įtraukti jaunimą į darbo rinką, profesinį orientavimą,; 

4.2. Ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius, teikiant pagalbą renkantis profesiją bei siekiant 

integruoti jaunus žmones į darbo rinką. 

4.3. Organizuoti jaunų žmonių įdarbinimą, siekiančiam užsidirbti savarankiškas pajamas, 

susikurti savarankiško darbo vietą. 

4.4. Įdarbinant jaunimą vadovautis patvirtintais LR teisės aktais bei nustatytomis tvarkomis, 

kurios apibrėžia asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimą. 

4.5. Įdarbinti jaunuolį tik iš programos dalyvių sąrašo, kuris sudaromas JUC.  

4.6. Informuoti JUC apie: 

4.6.1. esančias įdarbinimo galimybes skirtingoms amžiaus grupėms: 14-15, 16-18 ir 19-29 metų 

jaunimui. 
4.6.2.  reikiamą, pagal skirtingą darbo pobūdį, jaunuolių skaičių. 

4.6.3. Apie įdarbintą jaunuolį informuoti JUC el. paštu pavaduotojas@juc.lt  bei sudaryti 

galimybes Jaunuoliui  atvykti į JUC pasirašytinai susipažinti su programos tikslais.  

4.7. Parengti darbo rinkai ir įdarbinti Druskininkų savivaldybės jaunimą šioms funkcijoms 

atlikti: 

_____________________________________________________________________________ 

4.8. Užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas; 

4.9. Išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį;  

4.10. Sumokėti, vadovaujantis teisės aktais, nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo 

valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui; 

4.11. Patekti JUC, mėnesiui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 16 d., įdarbinto 

asmens su darbo užmokesčio apskaita susijusius dokumentus: darbo sutarties kopiją, darbo 

užmokesčio priskaitymo – išmokėjimo žiniaraštį.  

4.12. Per 5 darbo dienas pranešti JUC apie darbo sutarties nutraukimą;  

4.13. Darbdavys skirtas lėšas privalo naudoti tik Sutarties 2 punkte nurodytiems tikslams 

įgyvendinti; 

4.14. Darbdavys   už netinkamą lėšų naudojimą atsako LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

4.15. Darbdavys netinkamai panaudotas lėšas pagal JUC reikalavimą privalo grąžinti per 5 nuo 

nurodymo gavimo 

 

IV. ŠALIŲ TEISĖS 

5. JUC  teisės: 

5.1. Susipažinti su Darbdavio veikla jo organizacijoje;  

5.2. Prašyti, kad Darbdavys informuotų apie darbo eigą, pasidalintų informacija, kuri būtų 

viešinama JUC interneto svetainėje. 

5.3. JUC pasilieka teisę pareikalauti įdarbinto jaunuolio darbo užmokesčio išmokėjimu 

patvirtinančių dokumentų kopijas. 

  

6. Darbdavio  teisės: 

6.1. Pasiūlyti veiklas, prie kurių įgyvendinimo Darbdavio organizacijoje gali prisidėti jaunuolis; 

6.2. Pasiūlyti jaunuolį į programos dalyvių sąrašą, kuris sudaromas JUC. 

6.3. Pateikti JUC informaciją apie įdarbintą jaunuolį bei teikti siūlymus dėl bendradarbiavimo 

galimybių tobulinimo.  

6.4. Suteikti galimybę jaunuoliui susipažinti su darbo vieta ir aplinka bei esant poreikiui 

motyvuoti dirbti jaunuolį. 

6.5. Suderinti laiką su jaunuoliu dėl programos pristatymo bei atvykimo į JUC ir informuoti JUC 

apie tai tel. 53056. 
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V. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki š. m. lapkričio  31 d.  

8. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik raštišku Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama 

šios Sutarties dalimi; 

9. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, raštu įspėjus kitą 

šalį apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį; 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10. Už Darbdavio pateiktų įdarbintų asmenų su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių 

dokumentų, teisingumą atsako Darbdavys. 

11. Šalys garantuoja šios Sutarties pagrindu gautos informacijos konfidencialumą ir įsipareigoja 

susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos Sutarties sąlygos ir kurie galėtų daryti žalą Šalių 

interesams ir tarpusavio santykiams; 

12. Sutarties Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

13. Nė viena šalis neturi teisės perduoti tretiesiems asmenims pagal šią sutartį prisimintų 

įsipareigojimų ir teisių be raštiško kitos šalies sutikimo; 

14. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

15. Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų 

neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majore) aplinkybių. 

16. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 

 

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI: 

 

Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo 

užimtumo centras  

Veisiejų g. 17, 66245 Druskininkai 

AB Swedbank, 73000 

LT937300010002224726 

Direktorė 

________________________ 

(parašas) 

Aušra Nedzinskienė  

A. V.  

 

 

_______________________________) 

(Darbdavys ) 

________________________ 

(adresas, kodas, telefonas) 

________________________ 

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos 

numeris) 

________________________ 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) 

________________________ 

(parašas) 

________________________ 

(vardas, pavardė) 

A. V. 

 

 

 


