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Vytauto Didžiojo universitetas džiaugiasi pristatydamas pirmąjį praktikos ir savanorystės vietų katalo-
gą, skirtą universiteto studentams. Nuo šiol periodiškai leidžiamame kataloge studentai galės susipa-
žinti su privačių įmonių, valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir Vytauto Didžiojo univer-
siteto padalinių praktikos bei savanorystės, o ateityje ir darbo vietų, pasiūlymais, kuriais pasinaudodami 
studentai galės lengviau projektuoti savo karjeros kelią. 

Leidinys yra sudarytas, taip, kad praktikos ar savanorystės pasiūlymai būtų konkretūs, akcentuojant 
siūlomos įmonės, įstaigos, organizacijos specifiką, nurodant praktikos ar savanorystės poziciją (-as) bei 
sąlygas. Kataloge ypač didelis dėmesys skiriamas studentams, turintiems specialių poreikių bei užsie-
nio studentams taip pat atskirai išskiriamas praktikos ar savanorystės laikotarpis, galimybė derinti šias 
veiklas su studijomis.

Tikimės, jog katalogas taps puikiu įrankiu, kuriuo pasinaudodami studentai atras platesnes savanorys-
tės galimybes bei įgis praktinių gebėjimų, vėliau padėsiančių tiek įsiliejant į darbo rinką, tiek asmeni-
nėje veikloje.

                  Kito darbo, praktikos ir savanorystės vietų el. katalogo numerio ieškokite š. m. gegužės mėn. 
internetinėje svetainėje www.karjera.vdu.lt

Daugiau informacijos:

VDU Karjeros centras (Studentų reikalų tarnyba)

Adresas: K. Donelaičio g. 52-114, LT-44244 Kaunas

Internetas: www.karjera.vdu.lt

Telefonas: +370 37 327 983

El. paštas: info@karjera.vdu.lt
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Informacija apie skelbiamas praktikos vietas šioje nuorodoje: www.teo.lt

taipnenenuolat

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Simona Jankauskaitė
El. paštas: simona.jankauskaite@teo.lt
Telefonas: +370 686 42078
Internetas: www.teo.lt; www.omnitel.lt

Praktikų
pasiūlymai

„Teo“ ir „Omnitel“ Lietuvoje kuria naujos kartos telekomunikacijų paslaugas be takoskyros tarp fiksuo-

tojo ir mobiliojo ryšio technologijų. Ilgametę patirtį telekomunikacijų versle turinčios bendrovės itin 

didelį dėmesį skiria paslaugų kokybei ir klientų poreikiams. „Omnitel“ 3G mobiliuoju ryšiu gali naudotis 

visi šalies gyventojai, o pažangiausias 4G ir 4G+ ryšys jau yra pasiekiamas maždaug 90 proc. Lietu-

vos gyventojų. Šviesolaidiniu „Teo“ internetu gali naudotis daugiau nei du trečdaliai šalies šeimų. „Teo“  

priklausantis kontaktų centras „Lintel“ valdo populiariausią Lietuvoje informacijos numerį 118. Daugiau 

nei 88 proc. „Teo“ akcijų priklauso telekomunikacijų bendrovei „TeliaSonera“.

Kviečia atlikti praktiką

• Klientų aptarnavimo padalinyje (privačių ir verslo klientų konsultantai)

• Pardavimų padalinyje (pardavimų specialistai)

• Privačių klientų padalinyje (inžinieriai, telekomunikacijų ir verslo procesų specialistai)

Sąlygos

• Įmonė deda daug pastangų kurdama aplinką, kurioje praktikantai galėtų realizuoti savo idėjas ir 

norėtų kartu petys į petį dirbti pilną darbo dieną. Todėl labai laukia aktyvių ir motyvuotų paskutinių 

kursų studentų, norinčių atlikti 2 mėn. ar 3 mėn. trukmės praktiką.
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.

taipnenuolat

Ingrida Palaimaitė
El. paštas: info@transparency.lt
Telefonas: +370 5 212 6951
Internetas: www.transparency.lt

„Transparency International“ Lietuvos skyrius yra vienas iš daugiau nei šimto tarptautinės  nevyriau-

sybinės organizacijos „Transparency International“ nacionalinių padalinių, Lietuvoje veikiantis nuo    

2000 m. Dirba žiniasklaidos, viešosios politikos bei viešųjų finansų skaidrumo, informacinių technolo-

gijų taikymo skaidrumui didinti, jaunimo antikorupcinio švietimo ir kitose srityse.

Kviečia atlikti praktiką

Sąlygos

• Didžioji praktikos veiklų dalis vyksta įmonės biure adresu Didžioji g. 5, Vilnius

taip
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ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Daugiau informacijos apie praktiką: https://www.dnb.lt/lt/apie-banka/karjera/studentu-praktika

taipnene02.01 - 05.01
06.01 - 08.01
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Lina Remeikaitė-Staškevičienė
Personalo verslo partneris
El. paštas: lina.remeikaite@dnb.lt
Internetas: www.dnb.lt

Praktikų
pasiūlymai

DNB banko darbuotojai tampa svarbia didžiausios Norvegijos finansinių paslaugų grupės dalimi. Tai 

organizacija, kurioje visi siekia tapti dar geresniais partneriais savo klientams, o savo darbuotojams 

siūlo puikias galimybes asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui. DNB banko grupė veikdama daugelyje 

kitų pasaulio šalių suteikia galimybes savo darbuotojams siekti tarptautinės karjeros.

Kviečia atlikti praktiką šiose veiklose ir jų srityse

• Susipažinimas su klientų aptarnavimo skyriaus veikla, Banko produktais ir paslaugomis

• Klientų informavimas apie atnaujintas ir pagamintas mokėjimo korteles

• Mokėjimo kortelių tvarkymas

• Klientų naudojimosi Banko paslaugomis analizė

• Kauno miesto bankų siūlomų kreditavimo paslaugų kainų palyginimas

• Pasiūlymų teikimas klientų aktyvumui didinti

• Skambučiai klientams, kviečiant atvykti ir pasinaudoti įvairiais banko pasiūlymais

• Pagalba aptarnaujant klientus bei tvarkant dokumentus

Sąlygos

• Privaloma trišalė praktikos sutartis

• Bankininkystės, vadybos, ekonomikos, finansų specialybės (3-4 kurso) studentai

• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai

• Geras užsienio kalbų (anglų, rusų ar kt.) mokėjimas
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.

taiptaipnuolat

Ernesta Galinienė
El. paštas: ernesta.galiniene@acme.lt
Telefonas: +370 678 82061
Internetas: www.acmegrupe.lt

ACME įmonių grupė yra viena lyderiaujančių informacinių ir telekomunikacijų technologijų įrangos 

didmenininkų ir kino filmų teisių platintojų Baltijos šalyse. Šiandien ACME grupę sudaro 34 įmonės 

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Gruzijoje, Armėnijoje, Baltarusijoje, Azerbaidžane, Kazachstane. 

ACME grupės įmonėse dirba virš 500 darbuotojų.

Kviečia atlikti praktiką

   •   Eksporto skyriuje:  

         - Darbas su duomenų bazėmis ir apskaitos programa, informacijos apie produktus suvedimas 

         - Informacijos apie eksporto šalis ir potencialius klientus surinkimas internete, sisteminimas ir 

            pateikimas vadybininkams

         - Darbas su technine produktų informacija

         - Įvairios eksporto vadovo ir vadybininkų užduotys

Sąlygos

• Noras įgyti naujos patirties

• Iniciatyvumas, geranoriškumas ir komandinė dvasia

ne

Praktikų
pasiūlymai
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.
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Andrius Būdvytis
El. paštas: info@budvytis.eu
Telefonas: +370 698 23330
Internetas: www.budvytis.eu

Praktikų
pasiūlymai

Advokatų profesinė bendrija „Būdvytis ir partneriai“ specializuojasi verslo teisės ir ginčų sprendimo 

srityje. Bendrijos advokatai turi ilgametę patirtį sprendžiant įvairias verslo problemas, pertvarkant, įsi-

gyjant, parduodant juridinius asmenis, sudarant kompleksinius sandorius, atstovaujant klientus verslo ir 

mokestinių ginčų sprendime. Vizija – verčiau rizikuoti nei teikti „aš irgi“ tipo paslaugas.

Kviečia atlikti praktiką

• Teisininko asistentas (-ė)

Sąlygos

• Praktika atliekama pagal dvišalę, trišalę sutartį

• Lankstus praktikos grafikas, kurį galima derinti su studijomis

• Galimybė įsidarbinti atlikus praktiką

• Noras iššokti virš savo pačių galvų ir palikti bent nedidelį įspaudą visatoje, nes maždaug pusę to, kas 
skiria žmogų, kuriam sekasi, nuo žmogaus, kuriam nesiseka, yra gryniausias atkaklumas!

nuolat
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.

taiptaipnuolat

Aušrinė Krikščionaitienė
El. paštas: ausrine@moters-pagalba.lt
Telefonas: +370 618 05005
Internetas: www.moters-pagalba.lt/komanda

Asociacija „Kauno moterų linija“ įsteigta 2010 m. Pagrindinis asociacijos tikslas – organizuoti „Pagal-

bos moterims linijos“ veiklą Kaune. 2012 m. „Pagalbos moterims linija“ prailgino darbo laiką ir teikia 

paslaugas ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais bei švenčių dienomis. Linija veikia visoje Lietuvo-

je. Prisiskambinti į ją galima iš visų operatorių.

Kviečia atlikti praktiką

   •   Viešųjų ryšių specialistas (-ė)        

Sąlygos

• Praktikos vieta – asociacijos biuras Kaune

• Lankstus grafikas

taip

Praktikų
pasiūlymai
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laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant reikia nurodyti: skyrių, kuriame pageidaujate atlikti praktiką (t. y. auditas, apskaita), 
miestą (Kaunas, Vilnius ar Klaipėda), pageidaujamą praktikos atlikimo laikotarpį bei savo užimtumą 
tuo metu (t. y. galimas paskaitas, atsiskaitymus ir pan.)
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Inga Antulytė
El. paštas: inga.antulyte@bdo.lt
Telefonas: +370 37 320390
Internetas: www.bdo.lt

Praktikų
pasiūlymai

BDO auditas ir apskaita, UAB yra penkta didžiausia apskaitos ir audito įmonė Lietuvoje, turinti tris 

biurus šalies didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), apie 70 darbuotojų ir 16 metų darbo 

patirties bei įvairių laimėjimų, vienas kurių BDO veikla įvertinta apdovanojimais „Gazelė 2013“ ir „Gaze-

lė 2014“.

Kviečia atlikti praktiką

• Audito skyriuje 

• Apskaitos skyriuje

Sąlygos

• Praktikos audito srityje vietos: Kauno ir Vilniaus ofisai

• Praktikos apskaitos srityje vietos: Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos ofisai

• Esant galimybei, geriausiai praktiką atlikę studentai gali būti įdarbinami

derinama
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

taipnenuolat

Rolandas Žygelis
El. paštas: rolandas@hardim.lt
Telefonas: +370 618 49648
Internetas: www.irankisplius.lt

BĮ UAB „Hardim“ įkurta 1994 m. Veiklos pobūdis – didmeninė ir mažmeninė prekyba įvairiais 

elektriniais ir akumuliatoriniais įrankiais, medžio apdirbimo staklėmis, jų priedais, darbo rūbais bei 

saugaus darbo priemonėmis (www.irankisplius.lt). Įmonės misija yra profesionalus įmonių ir meistrų 

konsultavimas bei aptarnavimas siūlant platų aukštos kokybės įrankių, įrangos ir priedų asortimentą. 

Įmonės siekis – būti geriausiu įrankių ir įrangos pardavėju bei servisu, o klientams – patikimu ir nuolat 

padedančiu partneriu.

Kviečia atlikti praktiką

   •   Elektroninės prekybos srityje

Sąlygos

• Praktikos vieta Vilniuje

• Lankstus grafikas

• Galimybė įsidarbinti

ne

Praktikų
pasiūlymai
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Federica Garusi
El. paštas: federica.garusi@unipv.it
Telefonas: +370 37 320390
Internetas: www.biblioteche.unipv.it

Praktikų
pasiūlymai

Frančesko Petrarkos humanitarinių mokslų biblioteka yra tik visos Pavijos bibliotekos filialas, tuo tarpu 

visų kitų mokslų filialai yra išsibarstę po visą Pavijos miestą. Humanitarinių mokslų skyrius, įsikūręs 

buvusiame šv. Tomo vienuolyno pastate, yra sukaupęs tūkstančius knygų, skirtų Antikos, etruskų, ar-

cheologijos, moderniosios istorijos ir kitoms studijoms. Bibliotekoje veikia ir ne viena skaitykla, kurioje 

studentams suteikiamos galimybės produktyviai dirbti.

Kviečia atlikti praktiką

• Erasmus praktiką

Sąlygos

• Pavijos universiteto pagalba tvarkant dokumentus, Erasmus+ studento/praktikanto statuso suteiki-
mas, transporto bilietas su studento nuolaida, pigus draudimas

• Galimybė gyventi universiteto bendrabutyje (mokant nuomą)

• Yra kolegų bendraujančių ir anglų kalba

• Studentų miestas (vienas seniausių universitetų Europoje)

• Patogi miestelio lokacija savaitgalio kelionėms (35 km nuo metropolio Milano), puikus susisiekimas

nuolat
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

taiptaipnuolat

Mindaugas Stauskas
El. paštas: sales@boolit.eu
Telefonas: +370 630 07744
Internetas: www.boolit.lt

Boolit – sparčiai auganti IT įmonė, analizuojanti organizacijų verslo procesus ir pritaikanti Informaci-

nę Sistemą kliento poreikiams. Sparčią plėtrą lemia komandos kvalifikacija bei motyvacija teikti koky-

biškas verslo procesų optimizavimo paslaugas. Taip pat sukurta darbuotojų poreikius atitinkanti vidinė 

įmonės kultūra lemia darnius darbuotojų santykius ir skatina kūrybiškumą bei bendradarbiavimą.

Kviečia atlikti praktiką

• Programuotojas (-a)

• Sistemų analitikas (-ė)

Sąlygos

• Reikalavimai programuotojui:  aukštasis išsilavinimas IT srityje (gali būti paskutinių kursų studen-
tas (-ė)); objektinio programavimo žinios; reliacinių duomenų bazių supratimas (pvz., MySQL, Post-
greSQL); XML; Linux; patirtis su Python – privalumas; analitinis ir loginis mąstymas; geri bendravi-
mo įgūdžiai; geros lietuvių ir anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu).

• Reikalavimai sistemų analitikui: reikalavimų surinkimo ir valdymo metodų teorinės ir praktinės 
žinios; UML žinios; analitinis mąstymas, geri bendravimo įgūdžiai; geros lietuvių ir anglų kalbos 
žinios (žodžiu ir raštu); geri darbo kompiuteriu, Microsoft Office įgūdžiai.

• Pasiekus gerų rezultatų galimybė būti įdarbintam.

taip

Praktikų
pasiūlymai
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Laimonas Butkus
El. paštas: lbutkus@dlink.lt
Telefonas: +370 618 67107
Internetas: www.dlink.lt

Praktikų
pasiūlymai

D-Link – vienas didžiausių tinklo įrangos gamintojų pasaulyje, daugiausia dėmesio skiriantis namų 

kompiuterių tinklams, bevieliui ryšiui, tinklo įrangai interneto tiekėjams, ugniasienėms, video stebėjimui 

ir pan. D-Link Baltija – šios įmonės atstovybė Lietuvoje ir Baltijos šalyse, atliekanti D-Link įrangos ga-

rantinį ir pogarantinį aptarnavimą, užsiimant techninėmis konsultacijomis, mokymais, rinkodara.

Kviečia atlikti praktiką

• Informatikos specialybės studentams (besidomintiems kompiuterių tinklais, taip pat būsimiems 
programuotojams)

• Kitų specialybių studentams (studijuojantiems anglų filologiją, lietuvių filologiją, daugialypę aplin-
ką, rinkodarą, ekonomiką ir pan.)

Sąlygos

• Praktika Vilniuje arba Kaune

• Galimybė dirbti iš namų

• Lankstus darbo grafikas

• Galimybė atlikti praktiką ir pagal dvišalę, ir pagal trišalę sutartis

• Galimybė gauti temą baigiamiesiems darbams

nuolat
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taiptaipnuolat

Monika Simaškaitė
El. paštas: pirmininkas@kjosas.lt
Telefonas: +370 648 07597
Internetas: www.kjosas.lt

Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (KJOSAS) yra skėtinė jaunimo organizacija. 

Šiuo metu sąjunga vienija 39 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas. Organizacijos vizija – 

stipriausia regioninė jaunimo organizacijų sąjunga, pripažinta jaunimo politikos dalyvė ir patikima 

socialinė partnerė; misija – jungiant ir atstovaujant aktyviausias Kauno jaunimo organizacijas, identi-

fikuoti ir spręsti jaunimui aktualias problemas. Organizacijos strateginiai tikslai 2014-2017 metams: 

efektyvus veiklos administravimas, koordinavimas ir plėtra; jaunimo organizacijų siekių pažinimas ir 

poreikių tenkinimas; tikslinis atstovavimas bei interesų gynimas.

Kviečia atlikti praktiką

• Organizacijų ugdymo srityje 

• Jaunimo politikos srityje

Sąlygos

• Lanksčios praktikos valandos 

• Suteikiama visa reikalinga informacija apie veiklos sritį 

• Dalyvavimas KJOSAS susirinkimuose ir susitikimuose su narėmis-organizacijomis, Kauno miesto 
savivaldybės tarybos posėdžiuose, komitetuose ir kitose darbo grupėse

ne

Praktikų
pasiūlymai
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Sigita Šergalienė
El. paštas: s.sergaliene@gmail.com
Telefonas: +370 678 81099
Internetas: www.kartunamai.lt

Praktikų
pasiūlymai

„Kartų namai“ yra mišrių socialinių paslaugų įstaiga. Jose pastogę suranda skirtingo amžiaus gyvento-

jai: seneliai, jaunos motinos ir jų vaikai (32 vietos seneliams ir 8 vietos motinoms su vaikais). Namuose 

veikia pagyvenusių žmonių dienos centras (25 vietos).

Kviečia atlikti praktiką

• Pagalbos socialinės rizikos šeimoms tarnyboje 

• Senelių globos tarnyboje

• Pagyvenusių žmonių dienos centre

Sąlygos

• Praktiką Kauno kartų namuose pasirinkę studentai supažindinami su visomis namuose veikiančio-
mis programomis ir gali savarankiškai apsispręsti su kuria klientų grupe nori mokytis dirbti

• Praktikos atlikimo grafikas derinamas individualiai, tačiau dažniausias praktikos laikas yra nuo pir-
madienio iki penktadienio 10-16 val 

• Su praktiką atliekančiu studentu ir mokymo institucija sudaroma trišalė sutartis, kurioje nurodomos 
konkrečios praktikos vietos sąlygos

nuolat
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

taiptaipnuolat

Justina Šulniutė
El. paštas: justina@itc.lt
Telefonas: +370 626 17127
Internetas: www.cvkaunas.lt

Kauno miesto karjeros portale CV Kaunas.lt galima rasti ne tik darbo ir praktikos skelbimų, bet ir 

informacijos apie įvairius kursus bei patarimų karjeros klausimais.

Kviečia atlikti praktiką

• Personalo atrankų srityje 

• Komunikacijos srityje

• Žurnalistinė praktika

Sąlygos

• Praktikos vieta Kaune

• Praktikos laikas ir grafikas derinamas individualiai su kiekvienu studentu

ne

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.

taipnene

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Rasa Vasauskaitė
El. paštas: r.vasauskaite@krsvbiblioteka.lt
Telefonas: +370 37 549120
Internetas: www.krsvbiblioteka.lt

Praktikų
pasiūlymai

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka – moderni, lanksčiai prisitaikanti prie visuomenės pokyčių 

ir reikmių, pasižyminti aukšta aptarnavimo kultūra, teikiamos informacijos įvairove, modernių infor-

macinių technologijų naudojimu, užtikrinanti kokybiškas paslaugas bendruomenės nariams, kas metai 

sulaukia virš 210 tūkst. lankytojų.

Kviečia atlikti praktiką

• Bakalauro / magistrantūros studijų Informatikos specialybės studentą (-ę), kuris (-i) turi programavi-
mo žinių ir įgūdžių ir norėtų vesti praktinius Lego robotikos užsiėmimus moksleiviams, perteikiant 
jiems teorines ir praktines žinias ir mokant juos konstruoti ir programuoti Lego robotus, naudojant 
planšetinius kompiuterius.

Sąlygos

• Lankstus grafikas

• Galimybė įsidarbinti

nuolat
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak
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ų 

pa
si
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ym

ai

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

deri-nenuolat

Giedrius Žukas
El. paštas: gyvenimovartai@gmail.com
Telefonas: +370 600 41787
Internetas: www.gyvenimovartai.eu

LPF „Gyvenimo vartai“ įsteigtas 2004 m. kovo 2 d. Tais pačiais metais įkurtas pirmas Kaune priklau-

somybės ligų reabilitacinis DIENOS CENTRAS. 2010 m. įkurta priklausomybės ligų  psichologinės 

socialinės reabilitacijos bendruomenė Kaišiadorių raj. Rokiškių III kaime. Organizacijos savanoriai 

organizuoja vasaros stovyklas ir vykdo narkomanijos ir alkoholizmo prevenciją.

Kviečia atlikti praktiką

• Dienos centre (narkomanijos prevencinė veikla, renginių, vasaros stovyklų organizavimas ir įgyven-
dinimas, projektų rengimas ir t.t.) 

• Reabilitacijos bendruomenėje

Sąlygos

• Dienos centre praktikos vieta – Kapsų g. 11, Kaunas, Reabilitacijos bendruomenėje – Rokiškio III 
kaimas, Kruonio sen., Kaišiadorių raj.

• Lankstus grafikas

• Sudaroma sutartis

• Galimybė dirbti projektuose

ne

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir trumpą motyvacinį laišką.

taipnene

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Iveta Paludnevičiūtė
El. paštas: iveta@lijot.lt
Telefonas: +370 659 55153
Internetas: www.lijot.lt

Praktikų
pasiūlymai

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lie-

tuvoje, vienijanti nacionalines ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas. Šiuo metu LiJOT yra 68 

didžiausios nacionalinės ir regioninės jaunimo organizacijos, o tai – tūkstančiai jaunų žmonių po vienu 

skėčiu.  LiJOT, būdama platforma dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijų interesų atstovavimui bei 

iniciatyvoms, siekia jaunimui aktualių pokyčių. LiJOT siekia tapti svarbiausiu visuomenės, valdžios, vers-

lo ir mokslo partneriu, įgalinančiu jauną žmogų kurti savo ir valstybės gerovę.

Kviečia atlikti praktiką

• Projekte „Struktūrinis dialogas“

• Jaunimo informavime ir konsultavime bei teikiamų paslaugų viešinime

Sąlygos

• Praktika atliekama Vilniaus mieste, LiJOT biure (Didžioji g. 8–5)

• Lankstus užduočių atlikimo grafikas

• Reikalavimai praktikantams: komandinio darbo įgūdžiai; analitinis mastymas; kūrybiškumas ir ino-
vatyvumas; geri darbo kompiuteriu įgūdžiai; gebėjimas kurti tekstus; geros anglų kalbos žinios 
(privalumas)

• Pageidautina, jog praktika truktų ne trumpiau kaip 2 mėnesius

nuolat
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Norint atlikti praktiką reikia užpildyti anketą adresu: http://www.tfaforms.com/299164

taiptaipnuolat

Marija Vyšniauskaitė
El. paštas: marija@llri.lt
Telefonas: +370 5 250 0282
Internetas: www.llri.lt

LLRI yra privatus think tank‘as, įsteigtas 1990 metais. Įmonės misija yra skleisti ir įtvirtinti laisvės ir 

atsakomybės, laisvosios rinkos bei ribotos valdžios idėjas. Institutas rengia tyrimus, reformų koncep-

cijas, įstatymų projektų ekspertizes. Taip pat organizuoja konferencijas, seminarus, paskaitas, leidžia 

knygas.

Kviečia atlikti praktiką

• Ekonomikos, ekonominės politikos analitikas (-ė)

• Asistentas (-ė) LLRI komunikacijai

• Asistentas (-ė) švietimo projektų įgyvendinimui

Sąlygos

• Darbo vieta – Vilnius

• Galima tartis dėl praktikos nuotoliniu būdu

• Lankstus grafikas

• Geriausiems – galimybė įsidarbinti

taip

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu karjera@mdlz.com

taiptaiptaip

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Diana Lopšaitienė
El. paštas: diana.lopsaitiene@mdlz.com
Telefonas: +370 37 305271
Internetas: www.mondelezinternational.com

Praktikų
pasiūlymai

Mondelez Baltic – prekybinė įmonė, prekyba konditerijos gaminiais ir saldumynais. Pagrindiniai preki-

niai ženklai: Milka, Karūna, Belvita, Barni, Dirol.

Kviečia atlikti praktiką

• IT specialistas (-ė) prekybos skyriuje

Sąlygos

• Darbas su prekybos skyriaus sistemomis

• Būtini MS Access programavimo įgūdžiai ir MS SQL žinios

• Praktikos atlikimo vieta – Kaunas

• Grafikas derinamas su kiekvienu praktikantu asmeniškai

• Sudaroma trišalė sutartis

nuolat
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak
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ų 
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ūl
ym

ai

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką bei savo praktikos metu norimus 
pasiekti tikslus arba įsivaizduojamas užduotis.

taipnenuolat

Daina Kamarauskienė
El. paštas: daina.kamarauskiene@gmail.com
Telefonas: +370 687 40148
Internetas: www.ciurlionis.lt

Muziejaus sistemoje veikia 10 skirtingų muziejų. Įvairi veikla: tyrimai, renginiai, parodos, leidyba, informa-

cinės technologijos, e-produktai.

Kviečia atlikti praktiką

• Darbas su archyvais 

• Etnologijos tyrimai 

• Renginių organizavimas 

• Menotyros tyrimai 

• Socialoginiai tyrimai 

• Marketingo projektai 

• Kūrybinių industrijų projektai 

• E-produktų projektai

Sąlygos

• Užduotis galima derinti su studijomis

• Sudaroma trišalė sutartis

ne

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

taiptaiptaip

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Šarūnas Ašmena
El. paštas: sarunas@setinchina.com
Internetas: www.setinchina.com

Praktikų
pasiūlymai

Tai nedidelė, privati kompanija padedanti studentams rasti praktikos vietą Kinijoje. Kompanija tarpinin-

kauja tarp studento ir įmonės Kinijoje, padeda studentui įsigyti vizą bei įsitvirtinti Kinijoje.

Kviečia atlikti praktiką

• Kompanija siūlo įvairias praktikos vietas

Sąlygos

• Anglų kalba 

• Turėti patirties arba žinių pasirinktoje praktikos srityje

• Visos praktikos vietos yra Kinijoje, dauguma įdarbinančių kompanijų skiria mėnesinę 1500-3000 
RMB (220-440Eur) stipendiją

nuolat
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

taipnenuolat

Marijus Štilinis
El. paštas: marijus.stilinis@balt.net
Telefonas: +370 615 32276
Internetas: www.balt.net

UAB „Baltnetos komunikacijos” – didžiausia debesų kompiuterijos paslaugų tiekėja Baltijos šalyse bei vie-

na iš informacinių technologijų ir duomenų perdavimo sprendimų rinkos lyderių Lietuvoje. Kompanijos 

valdomi duomenų centrai leidžia Lietuvos ir užsienio klientams pasiūlyti platų paslaugų spektrą – nuo 

interneto vardo iki aukšto patikimumo sistemų klasterio – kuris patenkins kiekvienos įmonės duomenų 

valdymo ir saugojimo poreikius. Be debesų kompiuterijos „Baltneta“ siūlo ir kitus duomenų centrų, inter-

neto ir duomenų perdavimo, IT priežiūros bei telefonijos sprendimus, skirtus šiuolaikiniam verslui.

Kviečia atlikti praktiką

• IT priežiūros skyriuje (Kaune / Vilniuje) 

• Pardavimų skyriuje (Kaune / Vilniuje) 

• Personalo skyriuje (Vilniuje)

Sąlygos

• Visos sąlygos aptariamos asmeniškai ir derinamos atskirai su kiekvienu priimtu praktikantu

ne

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

taiptaipne

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

dr. Nendrė Černiauskienė
El. paštas: 
nendre.cerniauskiene@corporatesecuritus.com
Internetas: www.corporatesecuritus.com

Praktikų
pasiūlymai

Kompleksinių verslo saugumo ir antikorupcinių sprendimų bendrovė „Corporate Securitus“ teikia verslo 

saugumo ir korupcijos rizikos valdymo paslaugas viešojo ir privataus sektoriaus įstaigoms, įmonėms ir 

organizacijoms.

Kviečia atlikti praktiką

• Teisės ar vadybos studijų studentą (-ę)

Sąlygos

• Praktikos vieta: Plėtros ir pardavimų skyrius arba Personalo skyrius

• Praktikantas galės dirbti ir biure, ir nuotoliniu būdu suderinus darbų grafiką ir apimtis ofise (Kons-
titucijos pr. 15-36, Vilnius)

• Lankstus grafikas

nuolat
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak
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ų 
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ai

taipnenuolat

Milda Venslovaitė
El. paštas: milda@rosteka.lt
Telefonas: +370 687 83998
Internetas: www.rosteka.lt

„Reikiamu laiku,  reikiamoje vietoje“  tarptautinių krovinių gabenimas, krovinių ekspedijavimas, krovinių 

sandėliavimas, muitinės formalumų tvarkymas.

Kviečia atlikti praktiką

• Biuro administratorių (-ę)

• Kokybės vadovą (-ę)

• Ekspedicijos vadybininką (-ę)

• Finansininką (-ę)

• Pardavimų vadybininką (-ę)

• Personalo vadovą (-ę)

Sąlygos

• Praktikos vieta – Kaunas

• Suteikiama galimybė praktikos metu praktikuotis skirtinguose skyriuose

• Perspektyva po praktikos dirbti Pardavimų skyriuje ir Ekspedicijos skyriuje

• Galimybė atlikti praktiką derinant su studijų tvarkaraščiu

• Trišalė praktikos sutartis visam praktikos laikotarpiui

taip

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

taipnene

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Praktikų
pasiūlymai

Transcom – vienas lyderiaujančių pasaulyje kontaktų centrų, teikiantis profesionalias klientų aptarnavimo, 

pardavimų, techninės pagalbos, skolų valdymo paslaugas. Transcom veikia 23-iose pasaulio šalyse. Įmo-

nė dirba su didžiausiomis įmonėmis / žinomiausiais prekiniais ženklais iš energetikos, finansų, logistikos, 

paslaugų, turizmo bei kitų sektorių. Transcom visame pasaulyje dirba daugiau nei 29 000 darbuotojų, ku-

riančių išskirtinę Klientų  patirtį kasdien.

Kviečia atlikti praktiką

• Personalo skyriuje (HR)

Sąlygos

• Geros anglų kalbos žinios

• Kompiuterinis raštingumas

• Mažiausiai 20 valandų per savaitę skiriama praktikai atlikti

• Trišalė praktikos sutartis

nuolat

Kristijana Blaževičienė
El. paštas: kaunas@transcom.com
Telefonas: +370 687 49267
Internetas: www.transcom.com/lt-LT
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak
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Besikreipiantys kandidatai turėtų atsiųsti: savo gyvenimo aprašymą (CV), trumpą motyvacinį laišką (jame 
nurodant asmenį, galintį pateikti rekomendacijas, pvz., dėstytojas, baigiamojo darbo vadovas), rašto 
darbą, geriausiai atspindintį jūsų kompetencijas.

taipnenuolat

Milda Braškutė 
El. paštas: milda@visionary.lt
Telefonas: +370 650 77146
Internetas: www.visionary.lt

„Visionary Analytics“ yra privatus mokslinių tyrimų ir politikos analizės centras, teikiantis paslaugas Eu-

ropos Komisijos institucijoms, kitoms tarptautinėms organizacijoms ir nacionalinėms valdžios įstaigoms 

švietimo ir inovacijų politikos bei valdymo reformų srityse. Įmonė bendradarbiauja ir su privataus sek-

toriaus atstovais (pvz., darbdavių asociacijomis, profesinėmis sąjungomis), sprendžiant jų specifines, su 

švietimu ir / ar inovacijų sritimis glaudžiai susijusias, problemas.

Kviečia atlikti praktiką

• Tyrimų asistentą (-ę)

Sąlygos

• Pirmenybė teikiama kandidatams, besidomintiems politikos analize

• Praktikos vieta – Vilnius

• Lankstus grafikas ir galimybė derinti su studijomis

• Sudaroma trišalė ir dvišalė sutartys

• Praktikos trukmė – ne trumpiau nei 3 mėnesiai

taip

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Norint kandidatuoti į apmokamos darbo praktikos programą būtina siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir 
motyvacinį laišką.

taiptaipne

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Praktikų
pasiūlymai

„ZIP Travel“ – tai nuo 1993 metų turizmo rinkoje dirbanti kelionių agentūra, kuri kiekvienais metais plečia 

savo paslaugų asortimentą, tobulina klientų aptarnavimą bei kelia darbuotojų kvalifikaciją. Nuolat augan-

ti, atsakinga, paslaugi bei kūrybinga profesionalų komanda. Jau daug metų įmonė akredituota Tarptau-

tinės oro transporto asociacijos (IATA) narė, didžiausių turizmo operatorių bei jaunimo kultūrinių – darbo 

programų atstovai Lietuvoje.

Kviečia atlikti praktiką

• Viešbučių aptarnavimo srityje (Didžiojoje Britanijoje, Maltoje, Kipre, Prancūzijoje, Ispanijoje bei jai 
priklausančiose Balearų bei Kanarų salose ar Graikijoje ir jai priklausančiose Koso, Rodo, Korfu, 
Kretos bei Santorino salose!)

Sąlygos

• Praktikos trukmė – ne trumpesnė kaip 3 mėn. 

• Ilgiausias galimas kontrakto laikotarpis – 12 mėn. 

• Praktikos vieta – prabangūs 4-5* viešbučiai

• Programoje gali dalyvauti jaunimas iki 30 metų iš Europos Sąjungos šalių

nuolat

Laura Lukoševičiūtė
El. paštas: programs@ziptravel.lt
Telefonas: +370 678 00390
Internetas: www.ziptravel.lt



30

praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams
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Norintieji atlikti praktiką savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką turi siųsti el. paštu atranka@
senukai.lt.

taipnenuolat

Jovita Siudikaitė
El. paštas: jovsiu@senukai.lt
Telefonas: +370 652 60283
Internetas: www.senukai.lt

Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse pirmaujanti kompanija, užsiimanti mažmenine, didmenine ir internetine 

prekyba statybinėmis medžiagomis, remonto, buities, interjero, elektronikos, sodo ir laisvalaikio prekėmis. 

Veiklą pradėję 1992 metais Lietuvoje, jau 23 metus yra sėkmingai besivystanti tarptautinė kompanija.

Kviečia atlikti praktiką

• Personalo skyriuje

Sąlygos

• Praktikos vietos: Darbuotojų paieškos ir atrankos grupė ir Mokymo grupė

• Praktikos grafikas: I-V nuo 8 iki 16:30 val.

ne

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

taiptaiptaip
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ai

Praktikų
pasiūlymai

Europos šalių kino forumas „Scanorama“ yra didžiausias ir svarbiausias rudens sezono kino renginys Lietu-

voje. 2003 m. įkurtas kino festivalis prasidėjo kaip Šiaurės šalių kino forumas ir iš pradžių į kino teatrų sales 

traukė išskirtinai skandinaviško kino gerbėjus. Užmezgusi stiprius draugystės ir bendradarbiavimo ryšius 

su svarbiausiais Europoje vykstančiais Šiaurės šalių kino festivaliais.

Kviečia atlikti praktiką

• Komunikacijos srityje

• Logistikos srityje

Sąlygos

• Praktika atliekama biure adresu Goštauto g. 4, Vilnius

• Lankstus darbo laikas

• Praktiką galima atlikti: nuolat arba rudens sezonu – nuo rugsėjo iki gruodžio mėn.

nuolat

Aušra Simanavičiūtė
El. paštas: ausra@scanorama.lt
Internetas: www.scanorama.lt
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak

tik
ų 
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si

ūl
ym

ai

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir tekstų pavyzdžių.

taiptaipnuolat

Justina Vaitkevičiūtė
El. paštas: info@vrp.lt
Internetas: www.hkstrategies.lt

Viena profesionaliausių Lietuvoje komunikacijos konsultantų agentūrų, tarptautiniam tinklui priklausanti 

„VRP Hill+Knowlton Strategies“ kviečia studentus atlikti praktiką ir gyvai pamatyti, kaip iš tikrųjų vyksta 

darbas ryšių su visuomene specialistų „virtuvėje“.

Kviečia atlikti praktiką

• Ryšių su visuomene specialistą (-ę)

Sąlygos

• Praktika vyksta Vilniaus mieste

• Darbo laikas 9-18 val., tačiau galima tartis dėl lankstaus grafiko

• Praktika atliekama pagal trišales ir pagal dvišales sutartis

ne

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką siųsti el. paštu office@europe-institute.com

taiptaipne

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Praktikų
pasiūlymai

Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas yra konsultacinė ir neformalaus švie-

timo institucija, kuri yra orientuota į inovatyvius mokymo metodus, strategijų kūrimą, verslumo kompe-

tencijų vystymą ir darnaus verslo kūrimą. Įmonė teikia ekspertizes ES partnerystės ir inovacijų projektams, 

konsultuoja ES paramos pritraukimo, ES projektų paraiškų užpildymo ir valdymo klausimais. Teikia įvairias 

paslaugas: verslo planų ruošimas, investiciniai projektai, procesų optimizavimas, turistinės-mokomosios 

entreprenerių kelionės, techniniai įgyvendinamumo tyrimai, rinkos tyrimai, mokymai, verslo renginiai, to-

dėl įvairių profesijų studentai ras sau vietą pritaikyti teorines žinias praktikoje.

Kviečia atlikti praktiką

• Įvairios praktikos vietos

Sąlygos

• Būtinas kompiuterinis raštingumas

• Būtinos geros anglų kalbos žinios

• Dėl praktikos atlikimo laiko reikia derinti su praktikos vadovu

• Praktikos vieta: Draugystės g. 19, Kaunas

nuolat

Simona Savickienė
El. paštas: office@europe-institute.com
Telefonas: +370 620 95401
Internetas: www.europe-institute.com/lit
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak
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ų 
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ai

taiptaipnuolat

Alina Skinderienė
El. paštas: personalas@abromiskes.lt
Telefonas: +370 687 86109
Internetas: www.abromiskes.lt

Ligoninės veiklos paskirtis – teikti kokybiškas, saugias, efektyvias, savalaikes, lygiateisiškas, patikimas,      

orientuotas į pacientų bei visuomenės lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas medicininės reabilitaci-

jos, ligų profilaktikos ir diagnostikos srityse. Reabilitacijos tikslas yra grąžinti dalį ar visas paciento fizines, 

jutimines, pažintines galimybes, kurios buvo pažeistos dėl ligos ar kito pažeidimo. Reabilitacija padeda           

pacientams įveikti negalią, kuri nepasiduoda vien medikamentiniam ar chirurginiam gydymui. Reabilitaci-

jos metu pacientas skatinamas padaryti, kiek galima daugiau dėl savęs ir tapti šio proceso žinovu.

Kviečia atlikti praktiką

• Medicinos psichologą psichoterapijos skyriuje

Sąlygos

• Praktika su suaugusiais ir vaikais, atvykusiais į reabilitaciją

• Pacientų profilis kardiologijos, traumatologijos, neurologijos, vaikų pulmonologijos ir vaikų akių 
ligų

taip

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

taipnetaip

pr
ak

tik
ų 
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si

ūl
ym

ai

Praktikų
pasiūlymai

Menų inkubatorius – pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – naudojantis turima infras-

truktūra (patalpomis ir įranga) sutelkti įvairių rūšių meno kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius verslus 

plėtojančius asmenis vienoje erdvėje ir taip sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo 

darbus, pradėti nuosavą verslą.

Kviečia atlikti praktiką

• IT specialistą (-ę) (elektroninė prekyba, socialiniai tinklai, svetainės administravimas) 

• Grafiko dizainerį (-ę) (vizualinė įstaigos reklama) 

• Kultūros projektų vadovą (-ę) (renginių organizavimas)

Sąlygos

• Lankstus grafikas

• Galimybė įsidarbinti

• Sudaroma trišalė sutartis

nuolat

Daiva Perevičienė
El. paštas: verslas@res.lt
Telefonas: +370 652 44555
Internetas: www.anyksciumenai.lt
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak
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ų 
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ym

ai

Kandidatai privalo atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) bei užpildytą praktikos anketą: http://www.
hrmi.lt/prisidek/prisijunk20/

taiptaipnuolat

Kristina Normantaitė
El. paštas: kristina.normantaite@hrmi.lt
Telefonas: +370 5 2314675
Internetas: www.hrmi.lt

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – 2003 m. įkurta nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, 

siekianti ugdyti atvirą ir demokratinę visuomenę konsoliduojant žmogaus teises ir laisves. Nuo savo įkūri-

mo ŽTSI aktyviai advokatauja už nacionalinių įstatymų ir viešosios politikos atitikimą tarptautiniams žmo-

gaus teisių įsipareigojimams, ir stengiasi paskatinti žmones naudotis savo teisėmis.

Kviečia atlikti praktiką

• Žmogaus teisių skyriuje

Sąlygos

• Praktikos vieta Vilniuje

• Galima atlikti praktiką tiek pagal dvišalę, tiek pagal trišalę sutartį

• Praktikantų komandos formuojamos nurodytam laikotarpiui, todėl reikia sekti naujienas instituto      
Facebook puslapyje

ne

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatai privalo atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.

taipnene

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Praktikų
pasiūlymai

Švietimo centras rengia ir įgyvendina pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, neformaliojo suaugusiųjų švie-

timo ir kultūrinio švietimo programas. Taip pat vykdo kultūrinę veiklą: organizuoja įvairius pristatymus, 

meno parodas, koncertus ir kt. 2014 m. švietimo centre atidaryta Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija, 

kurioje eksponuojami garsiausių lietuvių išeivijos dailininkų meno kūriniai.

Kviečia atlikti praktiką

• Menotyros studentus

• Sociologijos studentus

Sąlygos

• Menotyros studentams: praktikos vieta – menų galerija Marijampolėje; lankstus grafikas; dvišalė / 
trišalė sutartis

• Sociologijos studentams: praktikos vieta – švietimo centras (P. Butlerienės g. 3, 5, Marijampolė);             
lankstus grafikas; dvišalė / trišalė sutartis

nuolat

Meilutė Apanavičienė
El. paštas: meile.msc@gmail.com
Telefonas: +370 343 91321
Internetas: www.marsc.lt
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak
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ai

Kandidatų atranka vykdoma gavus gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir po asmeninio pokalbio.

taiptaipnuolat

Algirdas Vaitkevičius
El. paštas: algirdas@betterdayhealth.com
Telefonas: +370 686 92567
Internetas: www.betterdayhealth.com

Better Day™ Health – Amerikos kompanija, kurianti ir tobulinanti tokio pačio pavadinimo internetinę svei-

katos priežiūros ir medicininių (klinikinių) dokumentų platformą, kuri paverčia duomenis į informaciją 

ir taip taupo gydytojų laiką, bei gerina pacientų sveikatos priežiūrą. Better Day™ Health yra internetinė 

programa, kuri naudoja prognozavimo modelį ir trečiųjų šalių programas bei prietaisus, jog paverstų duo-

menis veiksmais. Better Day™ Health yra pirmoji tokios rūšies „išmanioji“ programa, kuri orientuota teikti 

elektroninę sveikatos istoriją ir užtikrinti aukščiausią sveikatos priežiūros kokybę labai sudėtingoje Jungti-

nių Amerikos Valstijų sveikatos apsaugos sistemoje.

Kviečia atlikti praktiką

• .NET programuotoją 

• iOS programuotoją

• Android programuotoją 

• Testuotoją

Sąlygos

• Darbas Kauno mieste esančiame ofise 

• Galimas lankstus darbo grafikas

• Galimybė įsidarbinti

taip

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.

taiptaipne

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Praktikų
pasiūlymai

Konstitucinis Teismas – savarankiška ir nepriklausoma teisminė institucija. Vertindamas teisės aktų atitiktį 

aukštesnės galios teisės aktams, pirmiausia Konstitucijai, ir vykdydamas kitus savo konstitucinius įgalio-

jimus, Konstitucinis Teismas vykdo konstitucinį teisingumą, garantuoja Konstitucijos viršenybę teisės sis-

temoje.

Kviečia atlikti praktiką

• Teisininką (-ę) – konsultantą (-ę)

• Anglų filologą (-ę) – vertėją (-ę)

Sąlygos

• Teisininko – konsultanto praktika atliekama Teisės tyrimų skyriuje  

• Anglų filologo – vertėjo praktika atliekama Administravimo ir protokolo skyriuje

nuolat

Rūta Macijauskaitė
El. paštas: ruta.macijauskaite@lrkt.lt
Internetas: www.lrkt.lt
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak
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ų 
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ai

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

taipnenuolat

Gitana Jasėnienė
El. paštas: gitana@aku.lt
Telefonas: +370 685 15395
Internetas: www.aku.lt

Akademinė kredito unija – stabiliai veikianti finansinių paslaugų partnerė žmonėms ir verslui. Įmonės na-

riai – nuo studento iki išsilavinusio savo srities specialisto ir ambicingo verslininko – aktyvūs ir bendruome-

niški. AKU personalas – novatoriška, mylinti savo darbą kvalifikuota komanda, partneriškai padedanti rasti 

geriausią sprendimą planų, norų ir svajų įgyvendinimui.  AKU misija – teikti finansines paslaugas unijos 

nariams, užtikrinant didžiausią naudą, geriausią aptarnavimą ir tvarų unijos augimą. Akademinė kredito 

unija yra kooperatinė kredito įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra teikti finansines paslaugas savo nariams 

maksimaliai naudingomis sąlygomis.

Kviečia atlikti praktiką

• Kreditavimo skyriuje

Sąlygos

• Praktikos vieta – Kauno biuras (A. Mickevičiaus g. 15, Kaunas)

• Lankstus grafikas

• Sudaroma trišalė sutartis

ne

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką, nurodant praktikos pasiūlymas.

taipnene

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Praktikų
pasiūlymai

Didžiausios Lietuvoje nekilnojamojo turto agentūros CAPITAL biuras Kaune. CAPITAL CITY teikia profesi-

onalias ir aukščiausio lygio nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos paslaugas savo klientams. Speciali-

zuojasi tarpininkavimo srityje perkant, parduodant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą. Įmonė turi daugiau 

kaip 8-¬rių metų patirtį ir geriausius įrankius, leidžiančius savo klientams pasiūlyti kokybiškiausias pas-

laugas.

Kviečia atlikti praktiką

• Nekilnojamojo turto brokeris

• Nekilnojamojo turto brokerio asistentas

Sąlygos

• Vieta: Kuršių g. 7 ir / ar Statybininkų g. 7, Kaunas

• Lankstus darbo grafikas

• Galimybė sukurti savo verslą

• Dalyvavimas mokymuose

nuolat

Ieva Vyšniauskienė
El. paštas: ieva.vysniauskiene@capital.lt
Telefonas: +370 657 63343
Internetas: www.capital.lt
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak

tik
ų 
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ūl
ym

ai

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

taiptaipnuolat

Deimantas Norkeliūnas
El. paštas: deimantas.norkeliunas@valuetech.lt
Telefonas: +370 658 00855
Internetas: www.valuetech.lt

UAB Valuetech is an IT company belonging to the Valuetech Group, global System Integration and IT con-

sultancy company based in Italy. UAB Valuetech searchs for people with dinamism and talent, that are 

passionate for web technologies and that are ambitious.

Kviečia atlikti praktiką

• Jaunesnysis Web Developeris

Sąlygos

• Praktikos atliko vieta – Vilnius

• Galimybė derinti studijas ir praktiką

• Praktikos metu sudaroma dvišalė arba trišalė sutartis

• Galimybė įsidarbinti po praktikos atlikimo

taip

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu nurodant poziciją, į kurią pretenduojama.

nenene

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Praktikų
pasiūlymai

Tarptautinių krovinių gabenimo ir ekspedijavimo kompanija, teikianti kompleksines logistikos paslau-

gas.

Kviečia atlikti praktiką

• Administracija / apskaita / buhalterija / finansai

• Vadyba (logistika / transportas)

• Pardavimai

• IT

Sąlygos

• Praktikos vieta: Kauno padalinys (Verslo g. 6, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno raj.) 

• Sudaroma trišalė arba dvišalė sutartis

• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office) 

• Užsienio kalbų mokėjimas (anglų / rusų / vokiečių / lenkų ir kt.)

• Iniciatyvumas, atsakingumas, atidumas, greita orientacija

nuolat

Rūta Krenciūtė
El. paštas: ruta.k@baltictransline.lt
Telefonas: +370 686 22541
Internetas: www.baltictransline.lt
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak
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ų 
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ūl
ym

ai

Praktikos vieta derinama pagal praktikanto galimybes ne trumpiau kaip 1 – 2 mėn. (priklausomai nuo 
pasirinkto centro).

nenenuolat

Kristina Mačiulytė
El. paštas: vadove.patria@gmail.com
Telefonas: +370 600 19550
Internetas: www.patria.lt

VšĮ „Actio Catholica Patria“ – viena pirmųjų jaunimo veiklos organizacijų Lietuvoje, aktyviai veikianti nuo 

1991 m. ir teikianti jauniems žmonėms socialines bei kultūrines paslaugas. Pagrindinis organizacijos tikslas 

yra „savarankiškam gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus“. Savarankiškumas suprantantamas kaip būsena, 

kai žmogus sugeba pasirūpinti savimi bei jo aplinkoje esančiais žmonėmis ir yra laimingas kaip individas 

bei bendruomenės narys.  VšĮ „Actio Catholica Patria“ centrai: atviras jaunimo centras „Vartai“, Savanorių 

centras, savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“, metodinis centras.

Kviečia atlikti praktiką

• „A.C. Patria“ Atviras jaunimo centre „Vartai“ (socialinių paslaugų teikimas ir saugaus užimtumo or-
ganizavimas)

• A. C. Patrios savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“ (darbas su beišeinančiais ir jau išėjusiais jau-
nuoliais iš globos namų / globėjų / šeimynų)

• „A.C.Patria“ Savanorių centre (pagalba dirbant su savanorių grupėmis, bendradarbiavimo stiprinimas 
su organizacijomis, savanorystės pristatymai mokymo įstaigose, savanorystės sklaida ir kt. veiklos)

Sąlygos

• Praktikos metu yra kuratorius, kuris lydi praktikos metu, kartu derinamos veiklos, vyksta įsivertinimai  

• Praktiką galima derinti su veiklomis skirtinguose „A.C.Patria“ centruose, atsižvelgiant į praktikos 
pobūdį bei lūkesčius

• Centre „Vartai“: lankstus grafikas; galimybė įsidarbinti; pasirašoma trišalė sutartis

ne

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.

taipnene
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ak
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pa
si

ūl
ym

ai

Praktikų
pasiūlymai

„Swedbank“ – vienas pirmaujančių komercinių bankų  Lietuvoje. Įmonė teikia visas bankines  paslaugas 

daugeliui privačių asmenų ir įmonių. Įmonė savo veikla siekia skatinti stiprią ir tvarią daugelio gyventojų 

bei įmonių finansinę padėtį. Puoselėdami ilgalaikius santykius su  klientais, nuolat rūpinasi savo paslaugų 

kokybe ir aptarnavimu. Įmonės vizija – sudaryti galimybes gyventojams, įmonėms ir visuomenei augti, 

vertybės – paprastumas, atvirumas ir rūpestingumas.

Kviečia atlikti praktiką

• Klientų aptarnavimo padalinyje

Sąlygos

• Sudaroma dvišalė arba trišalė sutartis

• Grafikas derinamas su studijomis

• Galimybė įsidarbinti po praktikos

nuolat

Greta Česnauskienė
El. paštas: greta.cesnauskiene@swedbank.lt
Telefonas: +370 5 2582358
Internetas: www.swedbank.lt
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
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Kandidatuojant privaloma atsiųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką, laiško temoje nurodant į 
kokią poziciją kandidatuojama.

taipnenuolat

Urtė Žukauskaitė
El. paštas: urte.zukauskaite@zmogui.lt
Telefonas: +370 638 40759
Internetas: www.zmogui.lt

Nacionalinis socialinės integracijos institutas (trumpiau – Žmogui.lt) – tai organizacija, kuri kuria ir taiko 

socialines inovacijas, padedančias daugialypėje visuomenėje integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų 

socialinių grupių. Šiam siekiui užtikrinti institutas vykdo 5 tęstines programas: žmogaus teisių ugdymas, 

Media4Change, NVO Avilys, Inovatorių slėnis bei Socialinis Taksi. Žmogui.lt  išsiskiria kompleksiniu proble-

mų sprendimo būdų taikymu, visuomenės pažeidžiamų grupių, jaunimo tiesioginiu įtraukimu į aktyvią 

veiklą.

Kviečia atlikti praktiką

• Projektų vadovo padėjėją

• Viešosios komunikacijos praktikantą

• Lėšų pritraukėją

Sąlygos

• Praktikos vieta: Vienintelis HUB‘e Lietuvoje – NVO Avilys (Gedimino pr., Vilnius) 

• Praktika ne mažiau nei 30 val. per savaitę 

• Lankstus darbo grafikas, galimybė dalį laiko dirbti iš namų 

• Pasirašoma praktikos sutartis 

• Galimybė įsidarbinti

taip

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el. paštu r.makstutyte@kaunospc.lt

taiptaipne
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ak
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ai

Praktikų
pasiūlymai

Kauno miesto socialinių paslaugų centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti 

gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį. 

Centre veikia du skyriai: 1. Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius (socialinės paslaugos senyvo am-

žiaus, neįgaliems asmenims); 2. Socialinių paslaugų šeimai skyrius (socialinės paslaugos socialinės rizikos 

šeimoms). Taip pat Centre veikia šie padaliniai: 1. Dainavos dienos globos centras (dienos globos paslau-

gos senyvo amžiaus asmenims); 2. Vilijampolės vaikų dienos ir krizių centras (dienos užimtumas vaikams); 

3. Petrašiūnų vaikų dienos centras (dienos užimtumas vaikams).

Kviečia atlikti praktiką

• Socialinio darbo praktika

Sąlygos

• Privaloma laikytis studentų praktikos atlikimo taisyklių   

• Sudaroma trišalė sutartis

nuolat

Ramunė Makštutytė
El. paštas: r.makstutyte@kaunospc.lt
Telefonas: +370 37 242503
Internetas: www.kaunospc.lt



48

praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

taipnenuolat

Eglė Antanaitienė
El. paštas: info@vilast.lt
Telefonas: +370 37 201107
Internetas: www.vilast.lt

Advokatų profesinė bendrija teikia teisines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims nuo 2011 m.   

Advokatas dr. Paulius Astromskis specializuojasi sandorių struktūros, verslo valdymo ir projektų finansavi-

mo klausimais, ruošia sutartis ir bendrovių steigimo, įsigijimo ar valdymo dokumentus, atstovauja derybo-

se dėl jų sąlygų, dėsto VDU Teisės fakultete. Advokato Rinaldo Viliušio specializacijos sritys apima teisminį 

ginčų sprendimą, ginčų sprendimą alternatyviais būdais, bankroto, statybos teisę. Bendrija nuolat priima 

teisės studijų krypties studentus praktikai, kurią galima derinti su studijomis.

Kviečia atlikti praktiką

• Teisininko praktika

Sąlygos

• Praktikos vieta – Donelaičio g. 24-1, Kaunas

• Praktikos grafikas derinamas individualiai

• Praktikantai priimami ir su privalomąja, ir su savanoriškąja praktikos sutartimi

ne

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką. 

taiptaiptaip
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ak
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ūl
ym

ai

Praktikų
pasiūlymai

Įmonė yra patikimas ir modernus laipiojimo centras visai šeimai ir aktyviems žmonėms. Teikianti koky-

biškas ir išskirtines laipiojimo, laisvalaikio ir užimtumo paslaugas kaip laipiojimas dirbtinių uolų salėje, 

profesionalios treniruotės vaikams ir suaugusiems, kelionės, gimtadieniai ir renginiai, stovyklos.

Kviečia atlikti praktiką

• Viešojo administravimo

• Viešosios komunikacijos

• Anglų filologijos

• Psichologijos;

• Socialinio darbo

• Marketingo vadybos

• Verslo administravimo

Sąlygos

• Pasirašoma trišalė sutartis

• Laisvas grafikas

• Galimybė įsidarbinti atlikus praktiką

nuolat

Inga Kupetytė-Bunevičienė
El. paštas: inga@laipiojimocentras.lt
Telefonas: +370 608 65805
Internetas: www.laipiojimocentras.lt
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu indre.braseviciute@kam.lt.

taiptaipnuolat

Indrė Brasevičiūtė
El. paštas: indre.braseviciute@kam.lt
Telefonas: +370 37 222847
Internetas: www.fb.me/vytautodidziojo.karomuziejus

Vytauto Didžiojo karo muziejus – vienas seniausių ir didžiausių muziejų Lietuvoje bei Baltijos šalyse, su-

kaupęs daugiau nei ketvirtį milijono eksponatų. Šiuo metu Muziejuje galima pamatyti nuolatinių ekspozi-

cijų, nuo vaizduojančių pirmykštę baltų gynybą iki reprezentuojančių šiuolaikines Lietuvos dalinių ekipuo-

tes. Greta nuolatinių ekspozicijų kasmet pristatoma bent keletą parodų, skirtų reikšmingiems istoriniams 

įvykiams paminėti. Muziejus rengia susijusias su karyba edukacines programas, kurias veda profesionalūs 

gidai, laisvai kalbantys lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Kviečia atlikti praktiką

• Parodų ir ekspozicijų salėse, restauracinėse dirbtuvėse, fonduose, bibliotekoje, renginių, edukacinių 
programų metu, skleidžiant informaciją apie muziejaus veiklą, projektinėje veikloje ir kt.

Sąlygos

• Praktika Kaune

• Lankstus grafikas

ne

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
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ar pritaikyta
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ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
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Praktikų
pasiūlymai

UAB „Kosmelita“ pagrindinė veikla – mažmeninė ir didmeninė prekyba kosmetikos, kūno priežiūros ir hi-

gienos prekėmis. Įmonei priklauso EUROKOS mažmeninės prekybos tinklas, jungiantis daugiau kaip 100 

parduotuvių Lietuvoje. Įmonėje dirba virš 500 darbuotojų. Įmonė yra subūrusi profesionalią mažmeninės, 

didmeninės prekybos, analitikos, rinkodaros, tiekimo, personalo, logistikos, IT ir finansų apskaitos specia-

listų komandą. Įmonė dalyvauja įvairiuose socialiniuose projektuose, sudaro sąlygas įsidarbinti asmenims, 

kuriems yra sudėtinga įsilieti į darbo rinką, nuolat palaiko ryšius su akademine visuomene (universitetai, 

kolegijos, profesinės m-klos ir pan.), sudaro sąlygas studentams atlikti praktiką, susijusią su jų pasirinktų 

studijų pobūdžiu bei įgyti praktinio pobūdžio žinių.

Kviečia atlikti praktiką

• Marketingo skyriuje

Sąlygos

• Privaloma trišalė praktikos sutartis 

• Pageidautina, kad būtų lietuvių filologijos ir reklamos (teikiamas prioritetas), anglų filologijos, rekla-
mos arba rinkodaros mokslų studijų krypties studentai

• Būtina: puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios; puikūs rašytinės komunikacijos įgūdžiai, t. y. gebėji-
mas kurti įdomius, patrauklius ir įtaigius tekstus; noras mokytis ir tobulėti, iniciatyvumas, žingeidu-
mas, orientacija į rezultatą

nuolat

Simona Impolytė
Telefonas: +370 616 41757
Internetas: www.eurokos.lt
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Kandidatuojant el. paštu info@kerol.lt siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir trumpą motyvacinį laišką, 
kuriame rekėtų surašyti, ko siekiate išmokti per praktiką, ką norėtumėte išmėginti dirbdami, kokiomis 
dienomis ir valandomis galėtumėte atlikti praktiką.

taipnenuolat

Nerijus Mordas
El. paštas: info@kerol.lt
Telefonas: +370 666 99988
Internetas: www.kerol.lt

Tai visuomeninės gerovės plėtros organizacija, užsiimanti pagalba įvairioms visuomenės grupėms. Įmo-

nės tikslas yra skatinti žmones vienytis tam, kad būtų sukurta geresnė ir draugiškesnė visuomenė. Orga-

nizacija užsiima socialine, aplinkosaugine ir švietėjiška veikla, įgyvendina įvairius projektus, skirtus padėti 

ne tik socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, bet ir plačiai visuomenei.

Kviečia atlikti praktiką

• Fotografus

• Grafikos dizainerius

• Maketuotojus

• IT studentus

Sąlygos

• Praktikos vieta netoli Kauno miesto centro

• Lankstus grafikas

• Visos galimybės realizuoti savo idėjas ir tobulinti jau turimus įgūdžius

ne

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių arba anglų kalbomis.

taiptaiptaip
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ai

Praktikų
pasiūlymai

Šiuo metu startuolio pagrindinė veiklos sritis – su farmacija susiję tyrimai. Artimiausi tikslai – sukurti 

inovatyvius ir natūralaus pagrindo maisto papildus, su kuriais būtų atlikti klinikiniai tyrimai, ir keletą 

kitų su sveikatos gerinimu ir / arba profilaktika susijusių produktų. Įmonė siekdama savo tikslų, bendra-

darbiauja su įvairiomis organizacijomis – LSMU, KTU, Inovatyvios medicinos centru, Lietuvos ir užsienio 

įmonėmis, nuolat ieško strateginių partnerių visame pasaulyje skirtingose srityse – nuo mokslinių tyri-

mų iki produktų pardavimo.

Kviečia atlikti praktiką

• Projektų vadybos srityje

• Rinkos tyrimų srityje 

• Mokslinių tyrimų srityje 

• Tinklalapių kūrimo srityje

Sąlygos

• Praktika atliekama nuotoliniu būdu (studentui esant Kaune reikėtų periodiškai susitikti su kitais 
komandos nariais)

• Praktikos grafikas lankstus

• Įmonė ketina plėstis, tad labai gerai pasirodžiusiems studentams bus siūlomos galimybės įsidar-
binti

• Sudaromos tiek dvišalės, tiek trišalės sutartys

nuolat

Milda Matiukaitė
El. paštas: info@aksada.eu
Telefonas: +370 648 03618
Internetas: www.aksada.eu
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Prieš pradedant praktiką būtinas pokalbis gyvai Kaune, jei neįmanoma atvykti – video pokalbis Skype 
ar Facebook.

taiptaipnuolat

Lukas Liesis
El. paštas: mbgerbora@gmail.com
Telefonas: +370 655 12315
Internetas: www.arcchat.com

„Gerbora“ kuria gyvos pagalbos įskiepį el. parduotuvėms. ArcChat.com – live chat for small business.

Kviečia atlikti praktiką

• Pardavimų srityje

Sąlygos

• Praktikos aprašymas čia: http://arcchat.com/earn

• Įmonė suteikia visą „know-how“, uždarbis pagal aprašymą

• Lankstus grafikas ir vieta

• Būtinos bent minimalios anglų kalbos žinios dirbant Lietuvos rinkoje

• Galimybė dirbti ir po praktikos

taip

Praktikų
pasiūlymai
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praktikos
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ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti motyvacinį laišką.
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ai

Praktikų
pasiūlymai

Mokslo tarnyba yra neakademinis universiteto padalinys, organizuojantis ir administruojantis mokslo 

bei meno doktorantūros studijas, mokslo (meno) veiklą universitete, koordinuojantis mokslo ir tyrimų 

klasterių veiklą, tarpininkaujantis ir palaikantis universiteto ryšius su įvairiomis tarptautinėmis bei naci-

onalinėmis mokslo ir tyrimų institucijomis, fondais bei partneriais, užtikrinantis informacijos sklaidą apie 

universiteto mokslo (meno) veiklos rezultatus, atliekamus tyrimus, mokslininkų bei tyrėjų pasiekimus bei 

supažindinantis universiteto dėstytojus ir mokslo darbuotojus su aktualiausiomis šios srities naujovėmis 

Lietuvoje ir pasaulyje.

Kviečia atlikti praktiką

• Mokslo populiarinimas ir viešinimas (reikalingi praktikantai, kurie galėtų imti interviu iš universite-
to mokslininkų ir studentų bei rašytų trumpus mokslo populiarinimo straipsnius)

Sąlygos

• Praktikos vieta – Donelaičio g. 52, Kaunas

• Lankstus darbo grafikas

nuolat

Karolina Čepurnienė
El. paštas: k.cepurniene@mt.vdu.lt
Internetas: www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/
struktura-ir-valdymas/tarnybos-ir-kiti-pada-
liniai/mokslo-tarnyba/
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Kandidatuojant atvykti į pokalbį dėl praktikos sąlygų. 

taiptaipnuolat

Artūras Tereškinas
El. paštas: a.tereskinas@smf.vdu.lt
Internetas: www.sociologija.vdu.lt/mokslas-2/
socialiniu-tyrimu-centras/

VDU Socialinių tyrimų centras vykdo teorinius ir taikomojo pobūdžio šiuolaikinės visuomenės sociologi-

nius tyrimus (pilietinės, vartotojiškos visuomenės, masinės kultūros, nacionalizmo ir etninių grupių, ekolo-

gijos, sveikatos, lyčių ir šeimos politikos, masinės komunikacijos srityse). Taip pat centras  teikia empirinę 

duomenų bazę Lietuvos ir užsienio studentų studijoms, mokslininkų rengimui doktorantūroje bei kitoms 

Lietuvos ir užsienio institucijoms mokslo tiriamiesiems tikslams.

Kviečia atlikti praktiką

• Mokslinių tyrimų atlikimo praktika (kiekybinių arba kokybinių tyrimų srityse dirbant moksliniuose     
sociologinės srities tyrimuose)

Sąlygos

• Studentai turi turėti socialinių tyrimų metodų pagrindus, mokėti anglų kalbą, būti motyvuoti ir      

smalsūs.

taip

Praktikų
pasiūlymai
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derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el. paštu k.kovalcikiene@smf.vdu.lt.

taipnetaip
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Praktikų
pasiūlymai

VDU Psichologijos klinika – Socialinių mokslų fakulteto padalinys, kuris derindamas praktiką, mokslą ir 

mokymąsi, teikia paslaugas universiteto bendruomenės viduje bei bendradarbiauja su išorinėmis orga-

nizacijomis. Psichologijos klinikos misija – siekti VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės 

užtikrinimo ir puoselėjimo bei socialiai atsakingo universiteto vystymo, remiantis gerąja analogiškų pada-

linių kituose Lietuvos ir užsienio universitetuose patirtimi bei mokslu grįsta praktika. VDU Psichologijos 

klinikos veiklos tikslai: 1) vykdyti VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės ir jai reikšmingų 

veiksnių stebėseną; 2) stiprinti VDU akademinės bendruomenės psichologinę gerovę, vykdant psicholo-

ginį švietimą, prevenciją ir teikiant psichologinę pagalbą; 3) vystyti mokslu grįstą psichologijos praktiką, 

vykdant mokslinę ir metodinę-mokomąją veiklą.

Kviečia atlikti praktiką

• Bakalauro ir magistro psichologijos studijų studentus (pagalba įgyvendinant VDU Psichologijos          
klinikos veiklos tikslus)

Sąlygos

• Studentai turi turėti socialinių tyrimų metodų pagrindus, mokėti anglų kalbą, būti motyvuoti ir       

smalsūs

nuolat

Dr. Kristina Kovalčikienė
El. paštas: k.kovalcikiene@smf.vdu.lt
Telefonas: +370 37 327 825
Internetas: smf.vdu.lt
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Naujus vadovus kviečia registruotis į stovyklos pristatymą ir jo metu sužinoti daugiau:                          
http://www.latgaja.lt/vadovams/nauju-vadovu-registracija.

ne13d.

Ieva Stogevičiūtė
El. paštas: jaunimas.vaikams@gmail.com
Telefonas: +370 629 12346
Internetas: www.latgaja.lt

„Lietuvos atgaja” – tai kūrybinė, meninė, teatrinė vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo stovykla, 

kurioje vaikai skatinami naujai atrasti ir suprasti lietuviškus papročius, tradicijas, kultūrą, liaudies meną 

ir istoriją, geriau pažinti Lietuvą. Atgaja – tai stovykla, palaipsniui tampanti gyvenimo būdu: čia randate 

save, naujus draugus, naujus pomėgius ir gebėjimus, atpažįstame tai, kas kiekvieno gyvenime iš tiesų yra 

vertinga ir prasminga.

Kviečia savanoriauti

• Savanoriai – stovyklos pamainos vadovai

Sąlygos

• Savanoriams padengiamos patiriamos kelionės išlaidos, suteikiamas maitinimas, stovyklos metu –   
apgyvendinimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

• Atgajos vadovas-savanoris – tai 19-25 metų jaunas žmogus, kuris nori praleisti dešimt neužmiršta-
mų dienų su būriu vaikų nesibaigiančiame kūrybiniame procese

• Būtina dalyvauti dviejuose mokymuose stovyklos vadovams: įvadiniuose mokymuose naujiems va-
dovams-savanoriams Vilniuje arba Kaune kovo-balandžio mėn. (3 dienos) ir didžiajame visų stovy-
klos vadovų seminare gegužės mėn. (3 dienos)

• Vasaros stovyklos vyksta Smarliūnuose (Lazdijų raj.) arba Zelvoje (Vievio raj.)

taip

Savanorystės
pasiūlymai
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Kandidatuojant būtina siųsti motyvacinį laišką.
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Savanorystės
pasiūlymai

Lietuvos zoologijos sodas unikali vieta Kaune, kurioje galite susipažinti su įvairiais gyvūnais. Čia šiandien 

priskaičiuojama apie 2000 vienetų gyvūnų. Šią kolekciją sudaro per 250 rūšių, iš kurių nemažai yra įtrauk-

tos į Lietuvos ir Tarptautinę raudonąsias knygas. Todėl zoologijos sodas kviečia savanorius, kurie nori prisi-

dėti prie gyvūnų gerovės, bendros tvarkos bei renginių organizavimo.

Kviečia savanoriauti

• Biologiniuose ir aplinkos skyriuose arba rinkodaroje

Sąlygos

• Įstaiga priima savanoriauti sulaukusius 18 metų, atsakingus asmenis, kurie nori įnešti naujų idėjų 
kuriant ir konstruojant gyvūnų užimtumus, tvarkant zoologijos sodo aplinką, įnešant naujovių ren-
ginių organizavimui bei prižiūrint bendrą tvarką

• Grafikas derinamas kiekvienam savanoriui atskirai

Miglė Daugnoraitė
El. paštas: migle.daugnoraite@zoosodas.lt
Telefonas: +370 620 20167
Internetas: www.zoosodas.lt

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams

nenuolat taip

savanoriavimo
laikotarpis
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ar pritaikyta
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ar pritaikyta užsienio 
studentams
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką bei turėti idėjų, kaip būtų galima 
prisidėti prie organizacijos veiklų.

nenuolat

Giedrius Žukas
El. paštas: gyvenimovartai@gmail.com
Telefonas: +370 600 41787
Internetas: www.gyvenimovartai.eu

Pagalba priklausomybės ligomis sergantiems asmenims bei jų artimiesiems. Maisto paketų dalinimas. 

Narkomanijos ir alkoholizmo prevencija, sveikatingumo skatinimas, vasaros stovyklos.

Kviečia savanoriauti

• Prie vasaros stovyklų bei  prevencinių renginių organizavimo, organizacijos tinklapio atnaujinimo, 
projektų rengimo (paraiškų), informacijos vertimo į anglų kalbą, savanorių pasiūlymų įgyvendinimo 
ir t. t.

Sąlygos

• Lankstus grafikas

• Mokymai

• Išlaidų padengimas

ne

Savanorystės
pasiūlymai

savanoriavimo
laikotarpis
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Dėl savanorystės būtina susisiekti iš anksto – su savanoriu vyksta individualus pokalbis, kurio metu 
sprendžiama, ar tinkamas kandidatas.
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Savanorystės
pasiūlymai

Ligoninės veiklos paskirtis – teikti kokybiškas, saugias, efektyvias, savalaikes, lygiateisiškas, patikimas, 

orientuotas į pacientų bei visuomenės lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas medicininės reabilita-

cijos, ligų profilaktikos ir diagnostikos srityse. Reabilitacijos tikslas yra grąžinti dalį ar visas paciento 

fizines, jutimines, pažintines galimybes, kurios buvo pažeistos dėl ligos ar kito pažeidimo. Reabilitacija 

padeda pacientams įveikti negalią, kuri nepasiduoda vien medikamentiniam ar chirurginiam gydymui.

Kviečia savanoriauti

• Veikla su vaikų ir suaugusiųjų skyrių pacientais

Sąlygos

• Sąlygos gali būti derinamos individualiai

Alina Skinderienė
El. paštas: personalas@abromiskes.lt
Telefonas: +370 687 86109
Internetas: www.abromiskes.lt

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams

taipnuolat taip

savanoriavimo
laikotarpis
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ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams
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Kandidatuojant siųsti motyvacinį laišką, atrankai organizuojami motyvaciniai susitikimai (pokalbiai).

taipnuolat

Monika Simaškaitė
El. paštas: pirmininkas@kjosas.lt
Telefonas: +370 648 07597
Internetas: www.kjosas.lt

Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (KJOSAS) yra skėtinė jaunimo organizacija. Šiuo 

metu sąjunga vienija 39 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizaciją. Organizacijos vizija – stipriausia re-

gioninė jaunimo organizacijų sąjunga, pripažinta jaunimo politikos dalyvė ir patikima socialinė partnerė; 

misija – jungiant ir atstovaujant aktyviausias Kauno jaunimo organizacijas, identifikuoti ir spręsti jaunimui 

aktualias problemas.  Organizacijos strateginiai tikslai 2014-2017 metams: efektyvus veiklos administravi-

mas, koordinavimas ir plėtra; jaunimo organizacijų siekių pažinimas ir poreikių tenkinimas; tikslinis atsto-

vavimas bei interesų gynimas.

Kviečia savanoriauti

• Tikslinėse srityse kaip:  jaunimo politika,  viešieji ryšiai,  projektų administravimas,  rinkodara,  orga-
nizaciniai reikalai (mokymų ir renginių organizavimas)

Sąlygos

• Savanoriškos veiklos pobūdžiai gali būti 2: savanorystė nuolat (ne trumpiau 6 mėn.) arba tam ti-

kram projektui pagal atitinkamą laikotarpį (pasiderinti asmeniškai)

ne

Savanorystės
pasiūlymai

savanoriavimo
laikotarpis
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Programa vyksta visais metų laikais, nepriklausomai nuo sezono, tačiau pats savanorystės laikotarpis gali 
būti 2-4 savaitės.
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Savanorystės
pasiūlymai

„ZIP Travel“ – tai nuo 1993 metų turizmo rinkoje dirbanti kelionių agentūra, kuri kiekvienais metais plečia 

savo paslaugų asortimentą, tobulina klientų aptarnavimą bei kelia darbuotojų kvalifikaciją. Nuolat augan-

ti, atsakinga, paslaugi bei kūrybinga profesionalų komanda. Jau daug metų įmonė akredituota Tarptau-

tinės oro transporto asociacijos (IATA) narė, didžiausių turizmo operatorių bei jaunimo kultūrinių – darbo 

programų atstovai Lietuvoje.

Kviečia savanoriauti

• Moterų teisių stiprinimo, vaikų priežiūros, mokymų, sveikatos priežiūros, sportinės veiklos organiza-
vimo, patalpų dekoravimo ir renovavimo, gyvūnų priežiūros ir gelbėjimo, ir kt.

Sąlygos

• Programa yra mokama

• Trukmė – 2-4 savaitės

• Priimami asmenys nuo 18 m.

Laura Lukoševičiūtė
El. paštas: programs@ziptravel.lt
Telefonas: +370 678 00390
Internetas: www.ziptravel.lt

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams

nenuolat ne

savanoriavimo
laikotarpis
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Kandidatuojant būtina siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el. paštu                                       
office@europe-institute.com.

nenuolat

Simona Savickienė
El. paštas: office@europe-institute.com
Telefonas: +370 620 95401
Internetas: www.europe-institute.com/lit

Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas yra konsultacinė ir neformalaus švie-

timo institucija, kuri yra orientuota į inovatyvius mokymo metodus, strategijų kūrimą, verslumo kompe-

tencijų vystymą ir darnaus verslo kūrimą. Įmonė teikia ekspertizes ES partnerystės ir inovacijų projektams, 

konsultuoja ES paramos pritraukimo, ES projektų paraiškų užpildymo ir valdymo klausimais. Teikia įvairias 

paslaugas: verslo planų ruošimas, investiciniai projektai, procesų optimizavimas, turistinės-mokomosios 

entreprenerių kelionės, techniniai įgyvendinamumo tyrimai, rinkos tyrimai, mokymai, verslo renginiai.

Organizacija siūlo savanorystės vietas

• Informacijos paieška ir sisteminimas (dažniausiai susiję su ES kvietimais teikti paraiškas) 

• Internetinio puslapio turinio kūrimas 

• Socialinių medijų turinio kūrimas ir moderavimas 

• Pagalba įmonės komandai įgyvendinančiai projektines veiklas 

• Grafinio dizaino sprendimai 

• Marketingo ir pardavimų idėjos 

• Finansiniai įvairių veiklų sprendimai

Sąlygos

• Būtinos geros anglų kalbos žinios

• Įmonei svarbus yra abipusis progresas ir gauti rezultatai

• Darbo laikas ir grafikas yra aptariami individualiai

taip

Savanorystės
pasiūlymai

savanoriavimo
laikotarpis
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir nurodyti, kokioje srityje ir kokiame mieste pageidau-
jama savanoriauti.
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Savanorystės
pasiūlymai

BDO auditas ir apskaita, UAB yra penkta didžiausia apskaitos ir audito įmonė Lietuvoje, turinti tris biurus 

šalies didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), apie 70 darbuotojų ir 16 metų darbo patirties 

bei įvairių laimėjimų, vienas kurių BDO veikla įvertinta apdovanojimais „Gazelė 2013“ ir „Gazelė 2014“.

Kviečia savanoriauti

• Administravimo srityje

• Apskaitos srityje

• Audito srityje

Sąlygos

• Maksimalus kandidato laiko skyrimas savanoriavimui įprastu darbo metu (t.y. pirmadienis – penk-
tadienis nuo 8 val. iki 17 val.)

• Savanorystės metu suteikiama reali galimybė prisiliesti prie pirminių darbų administravimo, aps-
kaitos ar audito sferoje

Inga Antulytė
El. paštas: inga.antulyte@bdo.lt
Telefonas: +370 37 320390
Internetas: www.bdo.lt

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams

nenuolat ne

savanoriavimo
laikotarpis
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Kandidatuojant būtina siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

nenuolat

Saulius Venclauskas 
El. paštas: info@ugniesvaldovai.lt 
Telefonas: +370 616 56621
Internetas: www.ugniesvaldovai.lt

„Ugnies valdovai“ – tai šou baleto su ugnimi trupė vienijanti įvairių žanrų profesionalių šokėjų, gimnasti-

kos ir aerobikos meistrų, kvalifikuotų pirotechnikų, talentingų choreografų komandą, savo pasirodymais 

stebinančių žiūrovus ne tik Lietuvuje, bet ir už jos ribų. Taip pat „Ugnies valdovams“ priklauso vaikų baleto 

ir fizinio aktyvumo studija „Keberiokštukas“, kur vaikai jau nuo pirmųjų savo žingsnių ruošiami šokiui ir 

scenai.

Kviečia savanoriauti

• Šokėją – atlikėją (dalyvavimas šou pasirodymuose, renginiuose, pasirodymų  piro choreografijos 
kūryba)

• Šviesų ir garso režisierių (-ę) (audio ir video medžiagos montavimas, video vizualizacijų kūrimas, 
darbas su pirotechnikos gaminiais)

Sąlygos

• Lankstus darbo grafikas

• Vykdomi išankstiniai mokymai

• Galimybė įsidarbinti

taip

Savanorystės
pasiūlymai

savanoriavimo
laikotarpis
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką, nurodant savanorystės pasiūlymas.
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Savanorystės
pasiūlymai

CAPITAL CITY – nuo 2008 m. aktyviai ir sėkmingai dirbanti nekilnojamojo turto brokerių komanda, kuriai 

svarbiausia teikti kokybiškas ir profesionalias nekilnojamojo turto paslaugas, užtikrinti patikimą, skaidrų ir 

sąžiningą bendradarbiavimą bei išskirtinį dėmesį savo klientams. Specializuojamės tarpininkavimo srityje 

perkant, parduodant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą.

Kviečia savanoriauti

• Nekilnojamo turto brokerio asistentą (-ę) 

• Administratorės asistentą (-ę) 

• Marketingo vadovo asistentą (-ę) 

• Apskaitininko asistentą (-ę)

Sąlygos

• Lankstus darbo grafikas

• Galimybė įsidarbinti

Ieva Vyšniauskienė
El. paštas: ieva.vysniauskiene@capital.lt
Telefonas: +370 657 63343
Internetas: www.capital.lt

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams

nenuolat ne

savanoriavimo
laikotarpis
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu akcentuojant išsilavinimą ir turimus įgūdžius / 
patirtį.

taipnuolat

Mindaugas Mižutavičius 
El. paštas: info@voluntarius.lt
Telefonas: +370 636 56074 
Internetas: www.voluntarius.lt

VšĮ „Voluntarius LT“ misija – suteikti pirmą pagalbą žmogui gelbėjant jo gyvybę. VšĮ „Voluntarius LT“ suteiks 

pagalbą visiems žmonėms nepriklausomai nuo jų rasės, tikėjimo ar tautybės. VšĮ „Voluntarius LT“ kartu su 

kitomis organizacijomis rengs ir aprūpins savanorius, dirbančius įvairiose organizacijose ir bendruomenė-

se, pirmosios pagalbos reikmenimis, tam, kad kuo greičiau, bet kuriam Lietuvos gyventojui, būtų suteikta 

reikiama pirmoji pagalba.

Kviečia savanoriauti

• Viešosios komunikacijos srityje (kurti žurnalistinį turinį, rašyti straipsnius, ruošti savanoriškos vei-
klos skelbimus, kurti organizacijos viešinimo ir reklamos strategijas, administruoti socialinius tin-
klus)  

• Informacinių technologijų (IT) srityje (interneto svetainės priežiūra ir administravimas (SEO), sava-
norių duomenų bazės administravimas, tinklapio dizaino kūrimas ir optimizavimas, kitos užduotys 
susijusios su organizacijos IT sistemų valdymu)

Sąlygos

• Aukštesnių kursų viešosios komunikacijos IT studijų programų studentams; 

• Taisyklinga lietuvių kalba;

• Kompiuterinis raštingumas.

ne

Savanorystės
pasiūlymai

savanoriavimo
laikotarpis
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.
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Savanorystės
pasiūlymai

Krekenavos regioniniame parke saugomos Nevėžio lygumos su vešliomis pievomis, miškais ir pelkynais. 

Didžiausia Lietuvos vidurio žemumos kraštovaizdžio vertybė – Nevėžio senslėnis su raiškiais upės vingiais 

ir įspūdingomis senvagių virtinėmis. Direkcijos funkcijos – išsaugoti kraštovaizdį, gamtos ir kultūros pavel-

do vertybes organizuoti švietėjišką bei turistinę veiklą.

Kviečia savanoriauti

• Darbas su lankytojais (kurti edukacines programas ir jas organizuoti; teikti informaciją lankytojams 
lankytojų centre bei organizuoti įvairius renginius)

• Aplinkos ir rekreacinių įrenginių tvarkymas (poilsiaviečių, atokvėpio vietų ir pan.)

Sąlygos

• Lankstus darbo grafikas

• Saviraiškos laisvė

Lina Juozaitienė
El. paštas: l.juozaitiene@krpd.am.lt 
Telefonas: +370 604 97164
Internetas: http://krpd.am.lt

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams

nenuolat ne

savanoriavimo
laikotarpis
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Kandidatuojant būtina siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką, laiško temoje nurodyti į kokią 
poziciją kandidatuojama.

nenuolat

Urtė Žukauskaitė
El. paštas: urte.zukauskaite@zmogui.lt
Telefonas: +370 638 40759
Internetas: www.zmogui.lt/

Nacionalinis socialinės integracijos institutas (trumpiau – Žmogui.lt) – tai organizacija, kuri kuria ir taiko 

socialines inovacijas, padedančias daugialypėje visuomenėje integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų 

socialinių grupių. Šiam siekiui užtikrinti institutas vykdo 5 tęstines programas: žmogaus teisių ugdymas, 

Media4Change, NVO Avilys, Inovatorių slėnis bei Socialinis Taksi. Žmogui.lt  išsiskiria kompleksiniu proble-

mų sprendimo būdų taikymu, visuomenės pažeidžiamų grupių, jaunimo tiesioginiu įtraukimu į aktyvią 

veiklą.

Kviečia savanoriauti

• Projektų koordinatoriaus asistentą (-ę)

• Viešosios komunikacijos srityje 

• Lėšų pritraukimo srityje

Sąlygos

• Įmonė ieško motyvuoto žmogaus degančiomis akimis

• Siūlo didelę patirtį vietinių ir tarptautinių projektų rengime ir įgyvendinime, renginių organizavime; 
naujas, įkvepiančias pažintis; darbo vietą Vilniaus miesto centre; galimybę įsidarbinti 

• Iš savanorio tikisi motyvacijos ir laiko savanorystei.

taip

Savanorystės
pasiūlymai

savanoriavimo
laikotarpis



71

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.
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Savanorystės
pasiūlymai

Advokatų profesinė bendrija teikia teisines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims nuo 2011 m.   

Advokatas dr. Paulius Astromskis specializuojasi sandorių struktūros, verslo valdymo ir projektų finansavi-

mo klausimais, ruošia sutartis ir bendrovių steigimo, įsigijimo ar valdymo dokumentus, atstovauja derybo-

se dėl jų sąlygų, dėsto VDU Teisės fakultete. Advokato Rinaldo Viliušio specializacijos sritys apima teisminį 

ginčų sprendimą, ginčų sprendimą alternatyviais būdais, bankroto, statybos teisę. Bendrija nuolat priima 

teisės studijų krypties studentus savanorystei, kurią galima derinti su studijomis.

Kviečia savanoriauti

• Teisininko darbo advokatų bendrijoje atlikimas

Sąlygos

• Darbo grafikas derinamas individualiai.

Eglė Antanaitienė
El. paštas: info@vilast.lt
Telefonas: +370 37 201107
Internetas: www.vilast.lt

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams

nenuolat ne

savanoriavimo
laikotarpis
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Kandidatuojant svarbu žinoti, kas yra savanorystė ir turėti idėjų.

nenuolat

Akvilė Gadrutė 
El. paštas: akvilegadrute@gmail.com 
Internetas: http://www.klj.lt/

Nepriklausoma, nepolitinė, nevyriausybinė jaunimo organizacija, skatinanti pilietiškumą bei skleidžianti li-

beralias idėjas Kauno mieste jau 19 metų. Vienijame liberaliai į pasaulį žvelgiančius, tolerantiškus, aktyvius 

ir iniciatyvius jaunus žmones, siekiančius prisidėti prie aktyvios pilietinės visuomenės kūrimosi.

Kviečia savanoriauti

• Renginių organizavimas

• Politiniai reikalai

• Ryšiai su visuomene

• Informacinės technologijos

• Lėšų paieška

Sąlygos

• Prieš pradedant veiklą, suteikiama informacija, organizacijos nariai veikia vedami noro ir idėjos

taip

Savanorystės
pasiūlymai

savanoriavimo
laikotarpis
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Pageidautina, kad kandidatas turėtų gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.
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Savanorystės
pasiūlymai

Įmonė yra patikimas ir modernus laipiojimo centras visai šeimai ir aktyviems žmonėms. Teikianti koky-

biškas ir išskirtines laipiojimo, laisvalaikio ir užimtumo paslaugas kaip laipiojimas dirbtinių uolų salėje, 

profesionalios treniruotės vaikams ir suaugusiems, kelionės, gimtadieniai ir renginiai, stovyklos.

Kviečia savanoriauti

• Laipiojimas visiems (dirbtinis akmuo Kalniečių parke)

• Laisvalaikio veiklos parke (žaidimai, piknikai ir kt.; akmens priežiūra ir naujų trasų kūrimas; rėmėjų 
projektui paieška; viešieji ryšiai ir administravimas) 

• Profesionalaus sporto ir laisvalaikio būdo populiarinimas Lietuvoje

• Pagalba treniruočių metu (laipiojimo patirtis nebūtina; užklasinės veiklos organizavimas bendruo-
menėms, rėmėjų projektui paieška) 

• Laipiojimo pasaulis turintiems mažiau galimybių (programų ruošimas ir įgyvendinimas, žaidimai 
salėje ir lauke)

Sąlygos

• Bendru susitarimu su savanoriu.

Eglė Rušinskaitė 
El. paštas: rusinskaite.egle@gmail.com
Telefonas: +370 650 23868 
Internetas: www.laipiojimocentras.lt

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams

taipnuolat taip

savanoriavimo
laikotarpis
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el. paštu r.makstutyte@kaunospc.lt.

nenuolat

Ramunė Makštutytė
El. paštas: r.makstutyte@kaunospc.lt
Telefonas: +370 37 242503 
Internetas: http://www.kaunospc.lt/lt/

Kauno miesto socialinių paslaugų centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti 

gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį. 

Centre veikia du skyriai: 1. Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius (socialinės paslaugos senyvo am-

žiaus, neįgaliems asmenims); 2. Socialinių paslaugų šeimai skyrius (socialinės paslaugos socialinės rizikos 

šeimoms). Taip pat Centre veikia šie padaliniai: 1. Dainavos dienos globos centras (dienos globos paslau-

gos senyvo amžiaus asmenims); 2. Vilijampolės vaikų dienos ir krizių centras (dienos užimtumas vaikams); 

3. Petrašiūnų vaikų dienos centras (dienos užimtumas vaikams).

Kviečia savanoriauti

• Vaikų dienos užimtumo veiklose kartu su specialistais (socialiniu darbuotoju, socialiniu pedagogu, 
psichologu)

• Organizuojamuose renginiuose, išvykose, pasiūlyti savo idėjas vaikų užimtumo įvairovei

Sąlygos

• Privaloma laikytis Centro savanoriškos veiklos tvarkos

taip

Savanorystės
pasiūlymai

savanoriavimo
laikotarpis



75

Norintys atlikti savanorišką veiklą Vytauto Didžiojo karo muziejuje turi rašyti el. paštu indre.braseviciute@
kam.lt. laiške nurodydami savo vardą, pavardę, tel. nr., el. pašto adresą bei trumpai aprašydami, kokia 
veikla muziejuje nori užsiimti.
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Savanorystės
pasiūlymai

Vytauto Didžiojo karo muziejus – vienas seniausių ir didžiausių muziejų Lietuvoje bei Baltijos šalyse, su-

kaupęs daugiau nei ketvirtį milijono eksponatų. Šiuo metu Muziejuje galima pamatyti nuolatinių ekspozi-

cijų, nuo vaizduojančių pirmykštę baltų gynybą iki reprezentuojančių šiuolaikines Lietuvos dalinių ekipuo-

tes. Greta nuolatinių ekspozicijų kasmet pristatoma bent keletą parodų, skirtų reikšmingiems istoriniams 

įvykiams paminėti. Muziejus rengia susijusias su karyba edukacines programas, kurias veda profesionalūs 

gidai, laisvai kalbantys lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Kviečia savanoriauti

• Savanoriška veikla reikalinga įvairiose muziejaus sferose: parodų ir ekspozicijų salėse, restauracinė-
se dirbtuvėse, fonduose, bibliotekoje, renginių, edukacinių programų metu, skleidžiant informaciją 
apie muziejaus veiklą, projektinėje veikloje ir kt.

Sąlygos

• Lankstus darbo grafikas

Indrė Brasevičiūtė
El. paštas: indre.braseviciute@kam.lt
Telefonas: +370 37 222847
Internetas: www.fb.me/vytautodidziojo.
karomuziejus
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Susidomėjusius kviečiame su mumis susisiekti bei atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį 
laišką.

nenuolat

Ingrida Palaimaitė
El. paštas: info@transparency.lt
Telefonas: +370 5 212 6951
Internetas: www.transparency.lt

„Transparency International“ Lietuvos skyrius yra vienas iš daugiau nei šimto tarptautinės  nevyriausybinės 

organizacijos „Transparency International“ nacionalinių padalinių, Lietuvoje veikiantis nuo 2000 m. Dirba 

žiniasklaidos, viešosios politikos bei viešųjų finansų skaidrumo, informacinių technologijų taikymo skai-

drumui didinti, jaunimo antikorupcinio švietimo ir kitose srityse.

Kviečia savanoriauti

Sąlygos

• Lankstus darbo grafikas

taip

Savanorystės
pasiūlymai

savanoriavimo
laikotarpis



77

sa
va

no
ry

st
ės

 p
as

iū
ly

m
ai

Savanorystės
pasiūlymai

2002 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė Lietuvos Respublikos 

Nacionalinės teismų administracijos įstatymą, kuriuo nuo 2002 m. gegužės 1 d. įkūrė teismus ir teismų 

savivaldos institucijas aptarnaujančią įstaigą – Nacionalinę teismų administraciją – ir pavedė jai aptar-

nauti teismų savivaldos institucijas siekiant užtikrinti respublikos teismų sistemos, jos valdymo ir darbo 

organizavimo efektyvumą, teisėjų ir teismų savivaldos nepriklausomumą.

Kviečia savanoriauti

• Savanoriai teismuose, teikiantys pagalbą liudytojams ir nukentėjusiesiems: 

        - Susitarus iš anksto dėl susitikimo su savanoriu (prieš pat bylą ar netgi anksčiau), liudytoją ar 
nukentėjusįjį atėjusį į teismą pasitinka savanoris, kuris aprodo teismą, šiek tiek papasakoja apie pačio 
teismo proceso eigą, atsako į klausimus nesusijusius su byla (esant poreikiui nukreipia į kitas nevyriau-
sybines organizacijas dėl tolimesnės pagalbos).

Sąlygos

• Savanoris teisme turėtų teisme praleisti bent pusę dienos per savaitę

• Savanorystės vieta – atitinkamas teismo pastatas

Žydrė Lyčienė 
Telefonas: +370 684 49070 
Internetas: www.teismai.lt
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Norintys daugiau sužinoti apie pirmakursių mentorystės programą užeikite VDU Karjeros centrą (Studen-
tų reikalų tarnyba), K. Donelaičio g. 52-114.

taipnuolat

Evelina Revuckaitė
El. paštas: e.revuckaite@srt.vdu.lt
Telefonas: (8 37) 32 79 83
Internetas: www.vdu.lt/savanoryste

VDU pirmakursių mentorių programa, remiantis didžiausių pasaulio universitetų patirtimi, vykdoma va-

dovaujantis principu „studentai studentams“ ir yra skirta visiems pirmojo kurso studentams, norintiems 

greičiu įsilieti į universiteto bendruomenę.

Kviečia savanoriauti

• Motyvuotus VDU studentus, kurie nori padėti jaunesniems kolegoms, dalintis savo patirtimi žen-
giant pirmuosius žingsnius universitete tapti VDU pirmakursių mentoriais.

Sąlygos

• Atranka vykdoma kartą metuose

• Mentorius - vyresnio kurso studentas, turintis daugiau patirties , žinių ir gebantis įkvėpti ir padrąsinti 
į universitetą įstojusį studentą

• Mentoriaus „globotiniai“ - visų arba panašių VDU studijų programų pirmo kurso studentai

• Žinių ir informacijos suteikimas akademiniais, socialiniais klausimais

• Pavyzdžio demonstravimas

• Padrąsinimas imtis iniciatyvos, įtraukimas į universiteto suteikiamas laisvalaikio praleidimo formas

• Pasidalinimas savo patirtimi

ne

Savanorystės
pasiūlymai

savanoriavimo
laikotarpis
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Norintys prisijungti prie VDU savanorių komandos turi pasirinkti vieną iš galimybių:
• prisijungti prie VDU savanoriams skirtos grupės socialiniame tinkle „Facebook“;

• kreiptis į VDU savanorystės programos vykdytoją.
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Savanorystės
pasiūlymai

Vytauto Didžiojo universitetas siūlo studentams galimybę savanoriauti universitete bei tokiu būdu įgyti 

naujas arba patobulinti turimas žinias ir kompetencijas dalyvaujant įvairiose VDU vykdomose veiklose, 

susirasti draugų, bendraminčių, išbandyti bei pažinti save ir universitetą.

VDU savanoriai – tai studentai, kurie domisi savanoriška veikla  universitete. Tad jei studijuoji VDU ir 

ieškai kaip naudingai praleisti laisvalaikį, junkis prie mūsų! Nes „Aš ir tu - kartu mes VDU!“

Kviečia savanoriauti

• Padėti organizuoti ir vykdyti renginius, bendrauti su moksleiviais, pagelbėti VDU organizuojamuose 
projektuose, patiems kurti ir organizuoti veiklas Universitete ir kt.

Sąlygos

• Statusas: VDU studentas

• Lytis ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Amžius ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Pilietybė ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Darbo patirtis: nebūtina

• Išsilavinimas: studijuoja

Evelina Revuckaitė
El. paštas: e.revuckaite@srt.vdu.lt
Telefonas: (8 37) 32 79 83
Internetas: www.vdu.lt/savanoryste
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taipnuolat

Laura Stankevičienė
Telefonas: +370 37 327946 
Internetas: www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/
struktura-ir-valdymas/tarnybos-ir-kiti-padaliniai/
mokslo-tarnyba/

Mokslo tarnyba yra neakademinis universiteto padalinys, pavaldus Mokslo prorektorei, organizuojantis 

ir administruojantis mokslo bei meno doktorantūros studijas, mokslo (meno) veiklą universitete, koordi-

nuojantis mokslo ir tyrimų klasterių veiklą, tarpininkaujantis ir palaikantis universiteto ryšius su įvairiomis 

tarptautinėmis bei nacionalinėmis mokslo ir tyrimų institucijomis, fondais bei partneriais, užtikrinantis 

informacijos sklaidą apie universiteto mokslo (meno) veiklos rezultatus, atliekamus tyrimus, mokslininkų 

bei tyrėjų pasiekimus bei supažindinantis universiteto dėstytojus ir mokslo darbuotojus su aktualiausio-

mis šios srities naujovėmis Lietuvoje ir pasaulyje.

Kviečia savanoriauti

• Pažintinė savanorystė, kurios metu atliekamos veiklos:

            Susipažinimas su įvairiomis Mokslo tarnyboje atliekamomis veiklomis

            Pagalba rengiant doktorantūros studijų įsakymus, išrašus doktorantūros partneriams 

            Pagalba renkant įvairius statistinius duomenis, tikrinant dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinės  

                produkcijos ir mokslinės veiklos rezultatus VDU bibliotekos ir MATIS duomenų bazėse

            Pagalba archyvuojant doktorantų bei padagoginių vardų suteikimo bylas ir kt.

Sąlygos

• Sudaroma savanoriškos veiklos sutartis 

• Darbas Kauno centre

• Lankstus darbo grafikas

ne
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el. paštu k.kovalcikiene@smf.vdu.lt. sa
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Savanorystės
pasiūlymai

VDU Psichologijos klinika – Socialinių mokslų fakulteto padalinys, kuris derindamas praktiką, mokslą ir 

mokymąsi, teikia paslaugas universiteto bendruomenės viduje bei bendradarbiauja su išorinėmis orga-

nizacijomis. Psichologijos klinikos misija – siekti VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės 

užtikrinimo ir puoselėjimo bei socialiai atsakingo universiteto vystymo, remiantis gerąja analogiškų pada-

linių kituose Lietuvos ir užsienio universitetuose patirtimi bei mokslu grįsta praktika. VDU Psichologijos 

klinikos veiklos tikslai: 1) vykdyti VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės ir jai reikšmingų 

veiksnių stebėseną; 2) stiprinti VDU akademinės bendruomenės psichologinę gerovę, vykdant psicholo-

ginį švietimą, prevenciją ir teikiant psichologinę pagalbą; 3) vystyti mokslu grįstą psichologijos praktiką, 

vykdant mokslinę ir metodinę-mokomąją veiklą.

Kviečia savanoriauti

• Bakalauro ir magistro psichologijos studijų studentus (pagalba įgyvendinant VDU Psichologijos 
klinikos veiklos tikslus)

Sąlygos

• Vieta – VDU Socialinių mokslų fakultetas, Jonavos g. 66, Kaunas

Dr. Kristina Kovalčikienė 
El. paštas: k.kovalcikiene@smf.vdu.lt 
Telefonas: +370 37 327 825
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VDU Karjeros centras yra Studentų reikalų tarnybos sudėtinė dalis, kuris rūpinasi studentų karjera – pa-

deda priimti karjeros sprendimus, išsikelti tikslus ir sėkmingai juos įgyvendinti.

VDU Karjeros centre studentai gali:

• Konsultuotis karjeros klausimais

• Gauti informaciją apie laisvas darbo, praktikos ir savanorystės vietas

• Susipažinti su savanoriavimo ir mentoriavimo universitete galimybėmis

• Gauti pagalbą rašant gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką

• Tobulinti karjeros planavimo ir įsidarbinimo gebėjimus

• Sužinoti apie efektyviausius darbo, praktikos ir savanorystės vietų paieškos būdus

• Pasiruošti pokalbiui dėl darbo, praktikos ir savanorystės vietos

• Susitikti ir susipažinti su potencialiais darbdaviais

Užeikite, stebėkite, kontaktuokite, tam, kad savirealizacijos ir karjeros kelias būtų lengvesnis!

VDU Karjeros centras (Studentų reikalų tarnyba)

Adresas: K. Donelaičio g. 52-114, LT-44244 Kaunas

Internetas: www.karjera.vdu.lt

Telefonas: +370 37 327 983

El. paštas: info@karjera.vdu.lt

Pabaiga
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