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Lietuvos darbo biržos interneto svetainė adresu: 
http://www.ldb.lt/epaslaugos 
siūlo darbdaviams: 
• įvesti ir redaguoti darbo skelbimus 
• užsisakyti el.pašto žinutes apie tinkamus 

kandidatus turimai vietai 
• siųsti pranešimus kandidatams ar darbo biržos 

specialistui 
• užpildyti prašymą įdarbinti užsieniečius 
• užsakyti darbo mugę 
• išsaugoti kandidatų CV ir darbuotojų paieškas 
• teikti pasiūlymus dėl aktyvių darbo rinkos politikos 

priemonių (remiamojo įdarbinimo, darbo vietų 
steigimo subsidijavimo) 

• pildyti aktyvių priemonių lankomumo preliminarų 
elektroninį tabelį 

• peržiūrėti informaciją apie vykdomas sutartis, 
atsiskaitymus už organizuotas priemones 

• gauti darbo biržos siūlomiems kandidatams 
išduotas rekomendacijas įsidarbinti 

• užpildyti ir koreguoti informaciją apie įmonės 
veiklą, kitus duomenis 

• suteikti įgaliojimus vykdyti darbuotojų atranką ir 
skelbti darbo vietas kitoms įmonėms. 

 Visos elektroninės paslaugos Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje 
teikiamos nemokamai. 
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REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMAS 
 
Vartotojų registracijos būdai 
 
Registruotis darbo biržos portale galima susikuriant įprastą 
įmonės vartotoją arba patvirtinus darbdavio atstovo 
tapatybę per Elektroninės valdžios vartų portalą. Žemiau 
pateikiamos šių vartotojų teisės sistemoje: 
 
 Įprastas 

vartotojas 
Patvirtintas 
darbdavio 
atstovas 

Peržiūrėti kandidatų CV ir kontaktinius 
duomenis.   

Registruoti ir redaguoti darbo pasiūlymus.   
Registruoti darbo pasiūlymus studentams ir 
moksleiviams.   

Įkelti darbo pasiūlymą iš failo, atitinkančio 
HR-XML standarto struktūrą.   

Užsakyti darbo mugę.   
Elektroniniu būdu bendrauti su priskirtais 
darbo biržos specialistais.   

Užsakyti el. pašto žinutes apie tinkamus 
kandidatus turimam darbo pasiūlymui.   
Siųsti elektroninius pranešimus kandidatams.    
Išsaugoti kandidatų paieškos parametrus.   
Išsaugoti kandidatus, kuriuos pageidaujate 
peržiūrėti vėliau. Tvarkyti kandidatų darbui 
sąrašą. 

  

 
Pateikti pasiūlymą dėl aktyvios darbo rinkos 
politikos priemonių vykdymo   

Atsisiųsti užpildytas aktyvių darbo rinkos 
priemonių vykdymo sutarčių formas.   

Pildyti aktyvių priemonių lankomumo 
preliminarų elektroninį tabelį, atlikti nusiųstų 
darbuotojų ar mokinių vertinimą. 

  

Peržiūrėti informaciją apie atsiskaitymus už 
organizuotas darbo rinkos priemones, 
suteiktą finansinę paramą už darbo vietų 
subsidijavimą. 

  

Užregistravus darbo pasiūlymus, gauti darbo 
biržos siūlomiems kandidatams išduotas 
rekomendacijas įsidarbinti. Po interviu su 
bedarbiu pažymėti susitikimo rezultatą. 

  

Pateiktoje anketoje apie įmonę užpildyti ir 
koreguoti duomenis apie įmonės veiklą, 
darbuotojų skaičių, planuojamą naujų 
darbuotojų priėmimą ar atleidimą. 

  

Pateikti prašymą įdarbinti užsienio pilietį.   
Įgalioti vieną ar kelias įmones nustatytą 
laikotarpį vykdyti darbuotojų atranką ir 
skelbti darbo vietas. 

  

 
 

 

Prašymą paskirti įmonės atstovą galite pateikti internetu, kai 
prisijungiate prie svetainės kaip fizinis asmuo ir patvirtinate savo 
tapatybę. Tada pasirinkite skyrių „Darbdaviams“, „Prašymai 
atstovauti įmonėms“ ir užpildykite elektroninę formą. 
Prašymo formos, kurią reikėtų pridėti, pavyzdys skelbiamas Lietuvos 
darbo biržos interneto svetainėje, skyriuje „Patarimai darbdaviams“. 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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ĮPRASTO VARTOTOJO REGISTRACIJA 
Darbdavio registracija (1 žingsnis) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Darbdavio registracija (2 žingsnis) 
 

 
 

Jeigu jūsų įmonė pagal nurodytą kodą ir įmonės registracijos datą 
nebuvo surasta Juridinių asmenų registre, susisiekite su darbo biržos 
atstovu telefonu (8 5) 236 0780 

Registruotis reikia tik vieną kartą tam, kad gautumėte prisijungimo 
slaptažodį. 

Užpildykite visus laukus, 
pažymėtus žvaigždute 
privalomi 

Spragtelkite 
mygtuką „Toliau“, 
kad pereitumėte į 
kitą žingsnį 

Spragtelkite mygtuką 
„Registruotis“, kad baigtumėte 
registraciją 

Pasirinkite vartotojo vardą, 
kurį naudosite jungiantis prie 
svetainės. Gali būti bet koks 
žodis, be tarpų. 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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PATVIRTINTO ATSTOVO REGISTRACIJA 
Tapatybės patvirtinimas (1 žingsnis) 
 

 
 

 
 
Tapatybės patvirtinimas (2 žingsnis) 
 

 
 

 
 

Prisijungus patvirtintam įmonės atstovui, visi ankstesni jūsų įmonės 
vartotojai bus užblokuoti. Plačiau apie tai, kaip sukurti naujus 
įmonės atstovus rašoma skyriuje „Įmonės atstovai“. 

Spragtelkite E.valdžios vartų 
portalo nuorodą 

Iš pateikto sąrašo pasirinkite 
jums tinkamiausią būdą 
tapatybei patvirtinti. 

Spauskite mygtuką 
„Pateikti“ ir grįšite į 
darbo biržos svetainę 

Sugalvokite vartotojo vardą ir 
el.pašto adresą. Juo gausite 
prisijungimo slaptažodį. 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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Registruoto darbdavio prisijungimas 
 

 
 
 
 

 
Prisijungusio darbdavio langas 
 

 
 
 
 
 
 
 

E. paslaugų vartotojo slaptažodį turite gauti savo nurodytu el. paštu. 
Jeigu per keletą minučių tokio laiško nesulauktumėte, prašome 
kreiptis pagalbos el.paštu webmaster@ldb.lt  

Įveskite vartotojo vardą ir 
gautą el.paštu slaptažodį 

Spragtelkite mygtuką 
„Prisijungti“ 

Šiomis rodyklėmis galite 
perkelti komponentą aukštyn 
ar žemyn. 

 

Pradiniame puslapyje visada 
matysite naujus pranešimus, 
savo darbo vietas, atrinktus 
kandidatus, rekomendacijas 
ir sutartis 

Nenaudojamus ar rečiau 
naudojamus komponentus 
galite suskleisti. Tokiu 
atveju matysite tik 
antraštę. 

 

Dešinėje paraštėje galite 
peržiūrėti naudotojo 
profilio duomenis, 
pakeisti slaptažodį 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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DARBUOTOJŲ PAIEŠKA 
Greita darbuotojų paieška 
 

 
 
Paieškos parametrų tikslinimas 
 

Įveskite ieškomos profesijos 
pavadinimą ar jo fragmentą. 

Nurodykite vietovę, 
kur ieškote 
darbuotojų,  
pvz. „Alytaus“ 

Spragtelkite mygtuką 
„Ieškoti“ 

Atvertus kandidatų 
sąrašą, galite patikslinti 
teritorijos, profesijų 
grupės ir CV paskelbimo 
laiko reikšmes. 

Jei norite naudoti 
daugiau paieškos 
parametrų, spauskite 
„Išplėstinė paieška“. 

Papildžius paiešką, 
pakartotinai spragtelkite 
„Ieškoti“. 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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DARBUOTOJŲ PAIEŠKA II 
Atranka pagal grupes (teritorijose) 
 

 

 
 
Atranka pagal grupes (profesijose) 
 

 
 
 
 
 
 

Pasirinkite, kur ieškosite 
darbuotojų, kokią grupę 
norite atrinkti 

Spragtelkite mygtuką 
„Atnaujinti“ 

Pasirinkite pageidaujamą 
teritoriją iš sąrašo 

Parodoma prieš tai parinkta 
apskritis ir teritorija. 

Pasirinkite pageidaujamą 
profesiją iš sąrašo 

Čia galite patikslinti profesijų, 
darbuotojų grupės ir CV 
paskelbimo laikotarpio 
parametrus 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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Paieškos rezultatai (darbuotojų sąrašas) 
 

 

 
 
Pageidavimo darbui peržiūra ir veiksmai 
 

 
Spragtelėję šį mygtuką, 
peržiūrėsite asmens CV 

Spragtelėjus bet kurį 
antraštės lauką, sąrašą 
galite surūšiuoti pagal to 
lauko reikšmes didėjimo ar 
mažėjimo tvarka 

Norėdami peržiūrėti 
daugiau informacijos, 
pasirinkite norimą 
kandidatą iš sąrašo 

Plačiau apie pranešimo 
siuntimą rašoma __ psl. 

Tinkamą kandidatą galite 
išsaugoti atrinktų kandidatų 
sąraše. Plačiau apie tai 
rašoma skyriuje „Kandidatų 
atranka“ 

Pateikiamas 
pasirinktos 
profesijos 
darbuotojų 
sąrašas 

Per šią nuorodą 
pateksite į anksčiau 
išsaugotų kandidatų 
sąrašą 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS 
Darbo vietos skelbimo sukūrimas 
 

 
 

arba 
 

 
 

 
 
Darbo vietos aprašymo įvedimas 
 

 
 
 
 

Išsami informacija apie kiekvieno žingsnio laukų pildymą pateikiama 
sistemos pagalbos skyriuje (žr. nuorodą „Pagalba“ viršuje). 

Jeigu anksčiau buvote eksportavę darbo vietą HR-XML formatu arba 
savo įmonėje naudojate HR-XML standartą palaikančią personalo 
apskaitos sistemą, galite perduoti informaciją įkeldami iš anksto 
suformuotą atitinkamo standarto failą. 

Spragtelkite mygtuką 
„Nauja darbo vieta“. 

Jei turite išsaugoję  
HR-XML failą, galite įkelti 
šią informaciją 

Pildydami informacijos 
laukus, galite pasirinkti 
duomenų įvedimo tvarką 

Pranešimus apie kandidatus 
gausite el. paštu, pažymėję 
šį langelį 

Spragtelkite mygtuką „Toliau“, 
kad pereitumėte į kitą žingsnį 

Vienu metu registruojamų 
laisvų darbo vietų skaičius 
ribojamas iki 50. 

Spauskite nuorodą 
„Sukurti darbo vietą“. 

Pasirinkite meniu punktą 
„Mano darbo vietos“ 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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Darbo vietos paskelbimas ir kiti veiksmai 
 

 
 
 
 
 
 

 
Darbo vietos redagavimo pratęsimas ar 
nutraukimas 
 

 
 
Klaidų ištaisymas 
 

Jeigu darbo vietą uždarysite, vėliau ją matysite kaip „Kuriama“ arba 
„Redaguojama“, jei skelbimas buvo sukurtas anksčiau. 
Tokios darbo vietos pildymą pratęsti galėsite spragtelėję mygtuką 
„Tęsti redagavimą“. 

Baigę pildyti visus 
privalomus laukus, 
spragtelkite mygtuką 
„Skelbti svetainėje“ 

Jei norite atšaukti 
vietos įvedimą, 
spragtelkite „Šalinti“ 

Jei planuojate 
registravimą baigti 
vėliau, pasirinkite 
mygtuką „Uždaryti“ 

Sugrįžę prie 
nebaigtos pildyti 
vietos, galite „Tęsti 
redagavimą“ 

Jeigu Jus tenkina anksčiau 
paskelbta darbo vietos 
versija, galite „Atšaukti 
koregavimą“ 

Netinkamą darbo 
skelbimą galite 
„Šalinti“ 

Prieš paskelbdami 
pasitikrinkite, ar visą 
informaciją suvedėte 
tiksliai – ypač 
kontaktinius duomenis 

Privalomi laukai, kurie 
netinkamai užpildyti, 
paryškinami raudonai 

Aptiktos įvestų duomenų 
klaidos pateikiamos 
pranešime. Taisytini 
žingsniai išskirti raudonai. 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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DARBO VIETOS TVARKYMAS 
Veiksmai su paskelbtų darbo vietų sąrašu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Veiksmai su viena darbo vieta 
 

 
 

 
Daugiau veiksmų 
 

 
Pasibaigus darbo skelbimo galiojimo laikui, jas galėsite rasti darbo 
vietų archyve. Jeigu vėliau pageidausite paskelbti panašų darbo 
skelbimą, galėsite sukurti tokios darbo vietos kopiją, pasirinkę 
nuorodą „Kopijuoti“. 

Vieną ar kelias pažymėtas 
darbo vietas galite 
pašalinti arba perkelti į 
archyvą 

Paskelbta darbo 
vieta atsiras darbo 
vietų sąraše, jai 
suteikiamas darbo 
vietos numeris DV 

Jei turite panašų darbo 
skelbimą, galite 
spragtelti „Kopijuoti“ 

Jei pageidaujate nebeskelbti 
darbo vietos, galite ją 
perkelti į archyvą 

Mygtukas „Atrinkti pageidavimus“ 
Jums parodys tik tuos asmenis, 
kurie atitinka darbo skelbimo 
reikalavimus 

Jei rengiatės įdarbinti 
darbuotojus, pažymėtoms 
darbo vietoms galite 
užsisakyti darbo mugę 

Jei rengiatės įdarbinti 
daugiau darbuotojų, galite 
užsisakyti darbo mugę 

Padaryti 
nematomu 
ar matomu 

Redaguoti 
skelbimą 

Užsakyti ar atsisakyti 
pranešimų el.paštu 

Ieškoti kandidatų CV 
pagal darbo skelbimą 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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DARBO MUGĖS UŽSAKYMAS 
Naujo užsakymo sukūrimas 
 

 

 
 
Užsakytų darbo mugių sąrašas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jei norite atšaukti užsakytą darbo mugę, pereikite prie atitinkamos 
mugės įrašo ir spragtelkite mygtuką „Atšaukti“. Jei užsakymas jau 
bus priimtas darbo biržos, toks veiksmas negalimas. Tokiu atveju 
turėsite susisiekti su darbo biržos atstovu. 

Įrašykite pageidaujamą 
mugės organizavimo 
datą 

Čia pamatysite darbo 
biržą, kurioje bus 
surengta darbo mugė 

Nurodykite papildomus 
pageidavimus dėl susitikimo 
su kandidatais darbo biržos 
tarpininkui 

Spragtelkite mygtuką „Siųsti“, ir 
jūsų prašymas bus perduotas 

Naujai sukurtas mugės 
užsakymas patenka į visų 
Jūsų užsakytų mugių sąrašą 

Naudodami filtrą galite 
susiaurinti ieškomų 
užsakymų sąrašą 

Atšauktus ir pasibaigusių 
mugių užsakymus galite 
pašalinti iš sąrašo. 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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KANDIDATŲ ATRANKA 
Sistemos atrinkti kandidatai iš darbo skelbimo 
 

 
 
 

arba 
 

 
 
Kelių kandidatų saugojimas iš sąrašo 
 

 

 
 
 
 
 

Išsaugant vienu metu kelis pageidavimus, visi jie bus susieti su ta 
darbo vieta, iš kurios vykdėte darbuotojų atranką. Komentaras tokiu 
atveju nėra įrašomas – jį leidžiama įrašyti išsaugant atskirus 
kandidatus. 

Sistemos atrinktus 
kandidatus galite 
peržiūrėti spragtelėję 
profesijos pavadinimą 

Pažymėkite vieną ar kelis 
tinkamus kandidatus 
sąraše 

Spragtelkite mygtuką 
„Išsaugoti pasirinktus 
pageidavimus“ 

Nuspauskite paieškos 
simbolį prie darbo 
vietos skelbimo 

Spragtelkite mygtuką 
„Atrinkti 
pageidavimus“ 
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    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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Vieno kandidato saugojimas iš CV peržiūros  
 

 

 
 
Kandidato CV saugojimo langas su komentaru 
 

 

Suradę Jums tinkamą kandidatą, 
spragtelkite mygtuką „Išsaugoti 
pageidavimą“ ir jis bus perkeltas 
į atrinktų pageidavimų sąrašą 

Iš pateikto sąrašo išrinkite 
darbo vietą, kuriai 
priskirsite kandidatą 

Įveskite komentaro tekstą 
apie šį asmenį 

Spragtelkite mygtuką 
„Saugoti“ 

Jei pageidaujate išsaugoti CV 
duomenis savo kompiuteryje, 
galite pasirinkti vieną iš 
formatų: Europass, DOC ar 
PDF 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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Išsaugotų kandidatų sąrašas 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ATSIŲSTŲ PRANEŠIMŲ PERŽIŪRA 
Atsiųstų pranešimų sąrašas, jų perkėlimas 
 

 
 
 
Motyvacinis laiškas 
 

Susijęs darbo skelbimas – tai Jūsų registruota darbo vieta, į kurią 
rengiatės įdarbinti pasirinktus kandidatus. 
Kandidatų vertinimas skirtas patogiau ir paprasčiau atsirinkti 
kandidatus į darbo vietą. Ši informacija nėra skelbiama viešai. 

Čia galite susiaurinti 
sąrašą pagal darbo vietą, 
laiką, kandidato vardą 

Pasirinkę šį tekstą 
galite peržiūrėti ar 
redaguoti savo 
komentarą 

Ši nuoroda nukreipia 
į susijusį darbo 
skelbimą 

Čia galite susiaurinti sąrašą 
pagal tekstą ar laikotarpį 

Ši nuoroda parodys Jums 
skirtą asmens motyvacinį 
laišką su CV (žemiau) 

Pasirinkę asmens 
vardą, atversite CV 

Spragtelėję mygtuką 
„Pašalinti“, pažymėtus 
pranešimus ištrinsite 

Pažymėdami žvaigždutes 
galite suteikti ar keisti 
kandidato vertinimą Paspaudę šią 

nuorodą, galėsite 
peržiūrėti asmens CV 

Pasirinkę šią nuorodą, 
galite atsakyti kandidatui 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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PRANEŠIMO KANDIDATUI SIUNTIMAS 
Pageidavimo peržiūra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pranešimo teksto įvedimas ir siuntimas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pranešimo pirminis tekstas sugeneruojamas sistemos, kai 
pasirenkamas darbo skelbimas, dėl kurio norite susisiekti su 
kandidatu. Vėliau šį tekstą galite pakoreguoti. 

Pranešimus leidžiama išsiųsti tik tiems kandidatams, kurie turi 
nurodę savo el.pašto adresą CV. Jei el.paštas nenurodytas, vietoje 
nuorodos matysite tekstą „Negalima siųsti pranešimo“. 

Į teksto laukus įveskite 
pranešimo turinį 

Iš sąrašo išrinkite 
pridedamą prie laiško 
darbo vietą 

Spragtelkite mygtuką 
„Siųsti“ 

Nuspaudę nuorodą 
„Siųsti“, galėsite 
informuoti kandidatą apie 
savo darbo pasiūlymą. 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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IŠSAUGOTA PAIEŠKA 
Išsaugotos darbuotojų paieškos kūrimas 
 

 
 
 

arba 
 

 

 

 
 
Paieškos parametrų nustatymas 
 

 

Spragtelkite mygtuką 
„Sukurti naują“ 

Įrašykite paieškos 
pavadinimą, pažymėkite 
langelį, jei norite gauti 
pranešimus el.paštu 

Nurodykite ieškomą žodį 
(frazę) ar įveskite bent 
vieną reikšmę iš kitų 
paieškos pasirinkimų 

Prieš saugodami paiešką, 
galite patikrinti, ar šiuo 
metu yra kandidatų pagal 
nurodytus kriterijus 

Spragtelkite mygtuką 
„Saugoti“ 

Pasirinkite meniu 
punktą „Išsaugotos 
darbuotojų paieškos“ 

Paspauskite nuorodą 
„Sukurti“ 

Pasirinkite meniu 
punktą „Mano darbo 
birža“ 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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Išsaugotos paieškos peržiūra 
 

 

 
 
Išsaugotos paieškos sąrašas po sukūrimo 
 

 
 
 
 
 
 

arba 
 

 
 

Norėdami papildyti 
išsaugotą paiešką, 
spragtelkite 
„Redaguoti“ 

Paieškoje įvestus 
parametrus 
matysite šiame 
sąraše 

Šiame stulpelyje matysite, 
ar pagal šią paiešką 
siunčiami pranešimai 
el.paštu 

Norėdami pašalinti 
saugomą paiešką, 
spragtelkite „Šalinti“ 

Jei ketinate redaguoti paieškos 
parametrus, pasirinkite 
paieškos pavadinimą 

Jei negaunate pranešimų 
e. paštu, rezultatus 
pamatysite spragtelėję 
„Ieškoti“ 

Norėdami redaguoti paieškos 
parametrus, pasirinkite paieškos 
pavadinimą 

Peržiūrėti 
paieškos 
rezultatus 

Peržiūrėti 
paieškos 
rezultatus 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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PRAŠYMAS ĮDARBINTI UŽSIENIETĮ 
Prašymo formos pasirinkimas 
 

 
 
 
 
 

 
 
Prašymo formos pildymas 
 

 
 
 
 

Išsamiau apie leidimų dirbti užsienio šalių piliečiams išdavimo tvarką 
rašoma interneto svetainės skyriuje „Paslaugos darbdaviams“, 
„Užsieniečių įdarbinimas“. 

Prašymas pratęsti esamo leidimo galiojimą bus aktyvus tik tokiu 
atveju, kai Jūsų įmonė turės galiojančių leidimų dirbti užsienio šalių 
piliečiams. 

Pildydami informacijos 
laukus, galite pasirinkti 
duomenų įvedimo tvarką 

Spragtelkite mygtuką „Toliau“, 
kad pereitumėte į kitą žingsnį 

Pirmame prašymo lape 
pamatysite užpildytą 
Jūsų įmonės kontaktinę 
informaciją 

Pasirinkite pageidaujamą prašymo 
formą, kurią rengiatės pradėti pildyti 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
 



Naudojimosi e. paslaugomis vadovas darbdaviams  www.ldb.lt  [21] 

 

 
Prašymo pateikimas 
 

 

 
Užpildytų prašymų sąrašas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spragtelkite mygtuką „Baigti 
pildyti“, kad pateiktumėte 
savo prašymą darbo biržai 

Jei nenorite tęsti prašymo 
pildymo, galite atsisakyti ir grįšite 
prie prašymų sąrašo 

Jei nusprendėte tęsti 
pildyti prašymo formą 
vėliau, ją galite uždaryti 

Žemiau pateikiamą 
prašymų sąrašą galite 
susiaurinti, naudodamiesi 
papildomais kriterijais 

Jei pageidaujate atsisakyti 
pateikto prašymo, galite jį 
pašalinti. Šalinti leidžiama tik 
pažymėtus ir nepradėtus 
vykdyti prašymus 

Pateiktą prašymą galite 
peržiūrėti paspaudę asmens 
vardo nuorodą 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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Išduotų leidimų dirbti sąrašas 
 

 
 
 
 
 

 

 
DUOMENŲ MAINAI (HR-XML) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeigu savo įmonėje naudojate ar planuojate diegti personalo 
apskaitos sistemą, suderintą su HR-XML standartu, galite kreiptis į 
Lietuvos darbo biržą ir sudaryti duomenų teikimo sutartį. Tai leis 
Jums visą informaciją apie naujas laisvas darbo vietas iš savo 
sistemos perkelti į darbo biržos duomenų bazę automatiškai, be 
pakartotinio informacijos įvedimo; taip pat galėsite ieškoti 
kandidatų, registruotų darbo biržos svetainėje. 

Internete pateikti prašymai ir išduoti leidimai negali būti laikomi 
turinčiais juridinę galią dokumentais. Šie dokumentai skirti tam, kad 
Jūs galėtumėte patogiau užpildyti paraišką ir greičiau sužinoti 
informaciją apie išduotus leidimus, juos administruoti. 

Spragtelkite asmens 
vardą/pavardę, kad 
pamatytumėte šiam asmeniui 
išduoto leidimo dirbti formą 

Žemiau pateikiamą 
leidimų dirbti sąrašą 
galite susiaurinti, 
naudodamiesi 
papildomais kriterijais 

Užpildykite prašymo formą, 
nurodydami savo kontaktinius 
duomenis ir papildomą informaciją, 
kurios pageidaujate 

Spragtelkite mygtuką 
„Siųsti“, kad Jūsų prašymą 
gautų Lietuvos darbo birža 

REGISTRACIJA    DARBUOTOJŲ PAIEŠKA    DARBO VIETŲ ĮVEDIMAS    DARBO VIETŲ TVARKYMAS    DARBO MUGöS    KANDIDATŲ ATRANKA     IŠSAUGOTOS PAIEŠKOS 
 

    LEIDIMAI UŽSIENIEČIAMS 
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ĮMONĖS DUOMENŲ TVARKYMAS 
Įmonės kortelės sukūrimas (pasirinkimas) 
 

 
 

arba 
 

 

 

 
 
Įmonės kortelės užpildymas ar redagavimas 
 

 
 
 
 

 

Jūsų įmonė gali turėti keletą įmonės kortelių. Jų skaičius priklauso 
nuo to, su keliomis teritorinėmis darbo biržomis (ar jų skyriais) 
palaikote ryšius. Įmonės kortelių duomenys naudojami tam, kad su 
Jūsų įmonės atstovais būtų patogiau susisiekti, pildyti dokumentus. 

ĮMONöS DUOMENYS  ATSTOVAVIMAS IR   ĮGALIOJIMAI    AKTYVIOS PROGRAMOS 
 

   TABELIŲ PILDYMAS    DALYVIŲ VERTINIMAS    ATSISKAITYMAI, FINANSINö PARAMA   REKOMENDACIJOS 

Pasirinkite vieną iš jau sukurtų 
įmonės kortelių, kad 
galėtumėte peržiūrėti arba 
redaguoti jos duomenis. 

Spragtelkite mygtuką 
„Sukurti“, kad 
suvestumėte įmonės 
kontaktinę informaciją. 

Nurodykite teritorinės darbo 
biržos skyrių, su kurio 
specialistais dažniausiai 
bendraujate. 

Užpildę visus privalomus 
kortelės laukus, spragtelkite 
mygtuką „Saugoti“. 
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ĮMONĖS ATSTOVAI 
Įmonės atstovų sąrašas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Naujo įmonės atstovo registravimas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prie naujai kuriamo atstovo duomenų nėra įvedamas el.paštas, dėl 
to visus naujai kuriamus įmonės atstovus prašome informuoti Jums 
patogiu būdu. 
Tam, kad naujai registruotas atstovas galėtų prisijungti prie portalo, 
jam reikės patvirtinti tapatybę ir vėliau susikurti vartotojo vardą. 

Jūsų įmonė gali turėti keletą atstovų. Pirmąjį įmonės atstovą gali 
sukurti tik teritorinės darbo biržos specialistai. 
Visus kitus įmonės atstovus galite kurti savarankiškai ldb.lt portale, o 
prireikus, naujus atstovus padės įtraukti darbo biržos specialistai. 

ĮMONöS DUOMENYS  ATSTOVAVIMAS IR   ĮGALIOJIMAI    AKTYVIOS PROGRAMOS 
 

   TABELIŲ PILDYMAS    DALYVIŲ VERTINIMAS    ATSISKAITYMAI, FINANSINö PARAMA   REKOMENDACIJOS 

Pasirinkite vieną iš 
registruotų atstovų, jei 
norite redaguoti ar 
nutraukti atstovavimą. 

Spragtelkite mygtuką 
„Registruoti naują“, kad 
įvestumėte naujo 
atstovo duomenis. 

Spragtelkite mygtuką 
„Sukurti“. 

Užpildykite visus 
privalomus laukus.  
Pagal asmens kodą 
vėliau bus tikrinama, ar 
prisijungęs asmuo yra 
Jūsų įmonės atstovas. 
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ĮMONĖS SUTEIKTI/GAUTI ĮGALIOJIMAI 
Įgaliojimų peržiūra 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Naujo įgaliojimo įvedimas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Įgaliojimai gali būti suteikiami tik juridiniams asmenims. 
Tam, kad galėtų pasinaudoti įgaliojimu, nurodyta įmonė turi turėti 
bent vieną įmonės atstovą, patvirtintą teritorinės darbo biržos. 
 

Jūsų įmonė vienu metu gali atstovauti kelis darbdavius, tačiau tam 
pačiam laikotarpiui Jūs negalite įgalioti kelių įmonių skelbti darbo 
vietas arba vykdyti darbuotojų atranką. Vienu metu gali būti 
suteikiamas vienas to paties tipo įgaliojimas. 

ĮMONöS DUOMENYS  ATSTOVAVIMAS IR   ĮGALIOJIMAI    AKTYVIOS PROGRAMOS 
 

   TABELIŲ PILDYMAS    DALYVIŲ VERTINIMAS    ATSISKAITYMAI, FINANSINö PARAMA   REKOMENDACIJOS 

Norėdami įvesti naują 
įgaliojimą, spragtelkite 
mygtuką „Sukurti 
naują“. 

Šiame sąraše matysite 
Jūsų įmonei suteiktus 
įgaliojimus. 

Pasirinkite iš sąrašo 
įmonę, kuriai 
numatote suteikti 
įgaliojimus. 

Spragtelkite 
mygtuką 
„Saugoti“. 

Nustatytkite 
įgaliojimo laikotarpį. 
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PASIŪLYMAI AKTYVIOS DARBO RINKOS 
POLITIKOS PRIEMONĖMS 
Naujo pasiūlymo įvedimas 
 

 
 

 
 

 
 
Naujo pasiūlymo darbo vietų steigimo 
subsidijavimui ar viešiesiems darbams pildymas 
 

 
 
 
 
 
 

Sekančiuose žingsniuose turėsite užpildyti informaciją apie 
reikalavimus darbuotojams, planuojamas veiklas bei išlaidas. 
Analogiškai pildomi pasiūlymai viešųjų darbų projektams. 
 

Pasiūlymai aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms yra kelių 
rūšių: 
 
Pasiūlymai, kuriems pateikti nereikia darbo vietos skelbimų: 

• DV steigimo subsidijavimui; 
• Viešųjų darbų projektų pasiūlymai. 

 
Pasiūlymai, kuriems pateikti būtina turėti bent vieną darbo 
skelbimą su atžyma „papildomai remiama darbo vieta“: 

• Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo; 
• Darbo rotacijos įgyvendinimo; 
• Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo. 

ĮMONöS DUOMENYS  ATSTOVAVIMAS IR   ĮGALIOJIMAI    AKTYVIOS PROGRAMOS 
 

   TABELIŲ PILDYMAS    DALYVIŲ VERTINIMAS    ATSISKAITYMAI, FINANSINö PARAMA   REKOMENDACIJOS 

Pasirinkite meniu punktą 
„Pasiūlymai remiamam įdarbinimui“ 

Pažymėkite pasiūlymą, 
kurį norėsite užpildyti, 
ir savivaldybę, kur bus 
vykdoma pasirinkta 
priemonė. 

Paspauskite 
mygtuką  
„Sukurti naują“. 

Pildydami informacijos 
laukus, galite pasirinkti 
duomenų įvedimo tvarką 

Į kitą formos pildymo 
žingsnį pereisite nuspaudę 
mygtuką „Toliau“. 

Dalis informacijos į 
pasiūlymo formą bus 
perkelta iš įmonės kortelės 
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Naujo pasiūlymo darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, 
darbo rotacijos ir įdarb. subsidijuojant pildymas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymo aktyvioms darbo rinkos politikos 
priemonėms pateikimas 
 

 

 

Veiksmai su pateiktu pasiūlymu 
 

 

Įtraukus darbo skelbimą (eilutę), Jums bus pateikti užpildyti 
informacijos laukai, kuriuos galėsite paredaguoti ar papildyti. 
Norėdami įtraukti kelis darbo skelbimus (eilutes) į pasiūlymą, 
pakartokite šiuos veiksmus nuo pradžių. 
 

ĮMONöS DUOMENYS  ATSTOVAVIMAS IR   ĮGALIOJIMAI    AKTYVIOS PROGRAMOS 
 

   TABELIŲ PILDYMAS    DALYVIŲ VERTINIMAS    ATSISKAITYMAI, FINANSINö PARAMA   REKOMENDACIJOS 

Pirmiausia pridėkite naują 
pasiūlymo „eilutę“. 

Tada Jums bus pateiktas 
darbo skelbimų parinktoje 
savivaldybėje sąrašas. 
Norėdami patvirtinti eilutės 
įtraukimą, spragtelkite 
nuorodą su skelbimo data. 

Jei norite pasitikrinti, kokį 
darbo skelbimą pridedate 
prie pasiūlymo – 
spragtelkite jo antraštę. 

Pabaigus pildyti visus 
pasiūlymo formos 
žingsnius, galite jį pateikti 
teritorinei darbo biržai. 

Jei pasiūlymo pateikti iš 
karto nenorite, galite jį 
uždaryti, o pildymą 
pratęsti vėliau. 

Pateiktą pasiūlymą, kol šis nėra 
pradėtas nagrinėti darbo biržos, galite 
atšaukti ir, patikslinę reikiamus 
duomenis, pateikti pakartotinai. 

Jei pageidaujate, pasiūlymo formą su 
pateiktais duomenimis galite parsisiųsti į 
kompiuterį DOC arba PDF formatu. 
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AKTYVIŲ DARBO RINKOS POLITIKOS 
PRIEMONIŲ SUTARTYS 
Sutarčių sąrašo peržiūra, atranka 
 

 
 
 

arba 
 

 

 
 
Įgyvendinamos aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonės sutarties formos atsisiuntimas 
 

 
 
 
 
 
 

ĮMONöS DUOMENYS  ATSTOVAVIMAS IR   ĮGALIOJIMAI    AKTYVIOS PROGRAMOS 
 

   TABELIŲ PILDYMAS    DALYVIŲ VERTINIMAS    ATSISKAITYMAI, FINANSINö PARAMA   REKOMENDACIJOS 

Pasirinkite meniu 
punktą „Mano darbo 
birža“ 

Pasirinkite meniu 
punktą „Vykdomos 
sutartys“ 

Žemiau pateikiamą 
sutarčių sąrašą galite 
susiaurinti, 
naudodamiesi 
papildomais kriterijais 

Pasirinkite Jums tinkamą 
failo formatą, kuriuo 
norite atsisiųsti 
pasirinktos sutarties 
tekstą. 

Jeigu pageidaujate 
atsisiųsti pildomą tabelio 
formą (.doc formatu), 
pasirinkite kortelę 
„Tabeliai“. 
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TABELIŲ PILDYMAS IR PATEIKIMAS 
Tabelių peržiūra ir formavimas 
 

 
 
 

 
 
Veiksmai su tabeliu, eilutėmis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĮMONöS DUOMENYS  ATSTOVAVIMAS IR   ĮGALIOJIMAI    AKTYVIOS PROGRAMOS 
 

   TABELIŲ PILDYMAS    DALYVIŲ VERTINIMAS    ATSISKAITYMAI, FINANSINö PARAMA   REKOMENDACIJOS 

Pasirinkite kortelę 
„Tabeliai“. 

Nurodykite metus 
ir spragtelkite 
„Atnaujinti“. 

Į konkretaus mėnesio 
tabelį pereinama 
paspaudus šią nuorodą. 

Šiuo mygtuku galite įkelti 
tabelio failą iš savo 
kompiuterio. 

Jei tabelyje yra kelių 
skirtingų būsenų eilučių, 
galite patikslinti atranką. 

Pažymėtas 
nepateiktas eilutes 
leidžiama pašalinti iš 
tabelio. 

Jeigu eilutėje esanti 
informacija yra teisinga, ją 
galite patvirtinti, spragtelėję  
„Pateikti“. 

Atskiros eilutės sumas 
galite peržiūrėti 
paspaudę asmens vardo 
nuorodą 
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Naujo tabelio formavimas 
 

 
 
 
 

 

 
Tabelio eilutės redagavimas ir pateikimas 
 

 
 

ĮMONöS DUOMENYS  ATSTOVAVIMAS IR   ĮGALIOJIMAI    AKTYVIOS PROGRAMOS 
 

   TABELIŲ PILDYMAS    DALYVIŲ VERTINIMAS    ATSISKAITYMAI, FINANSINö PARAMA   REKOMENDACIJOS 

Pasirinkite laikotarpį, už 
kurį norite formuoti tabelį. 

Spragtelkite mygtuką 
„Tęsti“. 

Pažymėkite, kuriuos asmenis 
norite įtraukti į tabelį 

Spragtelkite mygtuką 
„Saugoti“. 

Jei norite pakeisti 
eilutės duomenis, 
spragtelkite 
„Redaguoti“. 

Jei duomenys 
teisingi, juos galite 
patvirtinti mygtuku 
„Pateikti“. 

Norėdami panaikinti 
eilutės duomenis, 
spragtelkite 
„Pašalinti“. 
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PROGRAMOS DALYVIŲ VERTINIMAS 
Dalyvių sąrašo peržiūra 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Vertinimo lapas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jūsų suteiktus dalyvių vertinimus matys tik Jūsų įmonės atstovai ir 
atsakingi už sutarties vykdymą teritorinės darbo biržos specialistai. 
 

ĮMONöS DUOMENYS  ATSTOVAVIMAS IR   ĮGALIOJIMAI    AKTYVIOS PROGRAMOS 
 

   TABELIŲ PILDYMAS    DALYVIŲ VERTINIMAS    ATSISKAITYMAI, FINANSINö PARAMA   REKOMENDACIJOS 

Pasirinkite kortelę 
„Dalyviai“ 

Sąraše matysite visus 
pasirinktos sutarties 
dalyvius, finansavimo 
trukmę ir kitą 
informaciją 

Pasirinkę šią nuorodą 
grįšite į bendrą 
sutarčių sąrašą. 

Pasirinkite kortelę 
„Dalyvių vertinimas“ 

Įvestas vertinimas 
paryškinamas 
geltonai 

Redaguojamas 
vertinimas – prie 
žvaigžtutės rodomas 
atitikmuo žodžiais. 

Anksčiau įvestus 
vertinimus galite 
redaguoti ar pašalinti 
šiomis nuorodomis. 
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ATSISKAITYMAI UŽ DARBO RINKOS 
PRIEMONES 
 

 
 

 
REKOMENDACIJOS 
Gautų rekomendacijų sąrašai 
 

 
 

arba 
 

 
 

 

Pranešimą apie gautą rekomendaciją taip pat gausite į „Gautų 
pranešimų“ dėžutę ir el.paštu, jei esate užsisakę informacijos 
siuntimą iš LDB portalo. 
 

Pasirinkę bet kurią iš anksčiau įvykdytų sutarčių galėsite pasitikrinti, 
kokia suma ir už kokią priemonę buvo pervesta Jūsų įmonei. 
Ši informacija prieinama atidarius sutarties įrašą ir pasirinkus skyrių 
„Tabeliai“. 
 

ĮMONöS DUOMENYS  ATSTOVAVIMAS IR   ĮGALIOJIMAI    AKTYVIOS PROGRAMOS 
 

   TABELIŲ PILDYMAS    DALYVIŲ VERTINIMAS    ATSISKAITYMAI, FINANSINö PARAMA   REKOMENDACIJOS 

Pasirinkite meniu 
punktą „Mano darbo 
birža“ 

Pasirinkite meniu 
punktą 
„Rekomendacijos“ 

Norėdami peržiūrėti, 
paspauskite nuorodą su 
rekomendacijos numeriu. 

Jei turite gavę daugiau 
rekomendacijų, jas galite 
atsirinkti filtro pagalba. 
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Pranešimo apie rekomendaciją peržiūra 
 

 
 
 
 
Rekomendacijos peržiūra 
 

 

 
Atsakymo į rekomendaciją siuntimas 
 

 
 
 

arba 
 

 

ĮMONöS DUOMENYS  ATSTOVAVIMAS IR   ĮGALIOJIMAI    AKTYVIOS PROGRAMOS 
 

   TABELIŲ PILDYMAS    DALYVIŲ VERTINIMAS    ATSISKAITYMAI, FINANSINö PARAMA   REKOMENDACIJOS 

Pranešimo turinyje 
rasite nuorodą į 
rekomendaciją (žemiau) 

Rekomenduojamo 
asmens CV galite 
peržiūrėti pasirinkę šią 
nuorodą 

Ši nuoroda leidžia 
parsisiųsti rekomendacijos 
formą, skirtą spausdinti 

Spragtelėję šį mygtuką, galėsite 
pateikti atsakymą į rekomendaciją 

Darbo vietos peržiūra 

Darbo vietos peržiūra 

Jei įvedate teigiamą 
atsakymą, turėsite 
nurodyti įdarbinimo datą 
(ar intervalą) 

Jei įvedate neigiamą 
atsakymą, turėsite 
pasirinkti priežastį, dėl ko 
asmens neįdarbinate 

Įvedus atsakymą, 
spragtelkite mygtuką 
„Atsakyti“. 


