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Vytauto Didžiojo universitetas džiaugiasi pristatydamas antrąjį 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.

 

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

Turinys

Savanorystės pasiūlymai 47

Savanorystės pasiūlymai VDU 55
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).
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ai

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

Praktikų
pasiūlymai

BĮ UAB „Hardim“ įkurta 1994 m. Veiklos pobūdis – didmeninė ir mažmeninė prekyba įvairiais elektri-
niais ir akumuliatoriniais įrankiais, medžio apdirbimo staklėmis, jų priedais, darbo rūbais bei saugaus 
darbo priemonėmis (www.irankisplius.lt). Įmonės misija yra profesionalus įmonių ir meistrų konsulta-
vimas 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
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

taipnenenuolat

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

Krekenavos regioniniame parke saugomos Nevėžio lygumos su vešliomis pievomis, miškais ir pelky-

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

vingiais ir įspūdingomis senvagių virtinėmis. Direkcijos funkcijos – išsaugoti kraštovaizdį, gamtos ir 

kultūros paveldo vertybes organizuoti švietėjišką bei turistinę veiklą.

Kviečia atlikti praktiką

• 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
• Praktikos vieta – Dobrovolės k. 2, Krekenavos sen., Panevėžio r.

• Lankstus darbo grafikas

• Saviraiškos laisvė
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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. Bendrijos tikslas nėra pataikauti žmonėms, o padaryti juos geresniais. 

Jie nesistengia į pokylį atvykti pirmi, bet ketina jame labiausiai pasižymėti. Vizija – verčiau rizikuoti nei 

teikti „aš irgi“ tipo paslaugas.

Kviečia atlikti praktiką

• Teisininko asistentą (-ę)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas

• Galimybė atlikti praktiką pagal dvišalę, trišalę sutartį

• Lankstus grafikas – derinamas su studentu

• Galimybė įsidarbinti atlikus praktiką
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

taipnenenuolat

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 priklausomy-

bės 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

• Teikti pagalbą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims

Sąlygos
• Praktikos vietos: Dienos centras (Kapsų g.11, Kaunas) ir Reabilitacijos bendruomenė (Rokiškių 3 

kaimas, Kruonio sen. Kaišiadorių raj.)

• Lankstus grafikas – derinama su studentu

• Galimybė įsidarbinti



7

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, ir 
praktikos laikotarpį.
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Ingrida Smailytė
El. paštas: ingrida.s@baltictransline.lt
Telefonas: +370 614 81219
Internetas: http://www.baltictransline.lt/ 

Praktikų
pasiūlymai

UAB „Baltic transline“ – tarptautinių krovinių gabenimo ir ekspedijavimo kompanija, teikianti komplek-

sines logistikos paslaugas.

Kviečia atlikti praktiką

• Administracija / apskaita / buhalterija / finansai 

• Vadyba (logistika / transportas) 

• Pardavimai 

• IT

Sąlygos
• Praktikos vieta – Verslo g. 6, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r.

• Sudaroma trišalė sutartis 

• Praktikos laikotarpis ne trumpesnis nei nei 2-3 mėn.

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

• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office) 

• Iniciatyvumas, atsakingumas, atidumas, greita orientacija

• Galimybė įsidarbinti įmonėje po praktikos

• Galimybė įsidarbinti atlikus praktiką
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir trumpą motyvacinį laišką.

taipnenevasaros 
sezonui

Simona Mankutė
El. paštas: simona.mankute@cchellenic.com
Telefonas: +370 600 41787
Internetas: www.coca-colahellenic.com

UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“ priklauso Coca-Cola Hellenic grupei, kuri yra viena pagrindinių The Co-

ca-Cola Company gėrimų pilstytojų bei viena didžiausių nealkoholinių gėrimų gamintojų Europoje. Co-

ca-Cola Hellenic grupė veikia 28 šalyse, atstovauja 90 prekinių ženklų, tarp kurių – Coca-Cola, Sprite, 

Fanta, Schweppes, Neptūnas, Cappy, Nestea ir Burn. UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“ tiki, kad didžiausias jų 

turtas yra jų darbuotojai, todėl visuomet yra pasirengę priimti į savo komandą talentingus, ambicingus 

ir atsidavusius jaunus profesionalus, kurie mąsto naujoviškai, darbe vadovaujasi jų vertybėmis ir yra 

pasirengę priimti iššūkius!

Kviečia atlikti praktiką

• Gamybos skyriuje  (galimybė susipažinti su: vieno garsiausio prekės ženklo tiekimo grandies proce-
sais bei su visu gamybos procesu – nuo darbo prie linijų iki jų valdymo)

Sąlygos
• Praktikos gamybos skyriuje trukmė derinama su praktikantu ir praktikos vadovu (apie 3 mėn.) 

• Praktikos metu pasirašoma dvišalė arba trišalė praktikos sutartis

• Praktika yra neapmokama

• Praktikos vieta – Alytus
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Simona Mankutė
El. paštas: simona.mankute@cchellenic.com
Telefonas: +370 600 41787
Internetas: www.coca-colahellenic.com

Praktikų
pasiūlymai

UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“ priklauso Coca-Cola Hellenic grupei, kuri yra viena pagrindinių The Co-

ca-Cola Company gėrimų pilstytojų bei viena didžiausių nealkoholinių gėrimų gamintojų Europoje. Co-

ca-Cola Hellenic grupė veikia 28 šalyse, atstovauja 90 prekinių ženklų, tarp kurių – Coca-Cola, Sprite, 

Fanta, Schweppes, Neptūnas, Cappy, Nestea ir Burn. UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“ tiki, kad didžiausias jų 

turtas yra jų darbuotojai, todėl visuomet yra pasirengę priimti į savo komandą talentingus, ambicingus 

ir atsidavusius jaunus profesionalus, kurie mąsto naujoviškai, darbe vadovaujasi jų vertybėmis ir yra 

pasirengę priimti iššūkius!

Kviečia atlikti praktiką

• Duomenų analitiko praktiką (įvairių prekybos aktyvacijų ir marketingo kampanijų analizių ir atas-
kaitų ruošimas, atsakomybė už gėrimų pramonės ataskaitas)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius, Kaunas 

• Praktika gali būti atliekama laisvu grafiku ir iš namų

• Praktikos trukmė – apie 2-3 mėn. 

• Praktikos metu pasirašoma dvišalė arba trišalė praktikos sutartis

• Praktika yra neapmokama



10

praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Praktikų
pasiūlymai

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV). Rašyk, ką norėtum išmokti, atrašys, ar gali to išmokyti. 
Firsty.lt nėra svarbi tavo darbo patirtis, todėl tavo CV jiems reikia tik pirmam įspūdžiui.

taipnene
2016-06-01 – 
2016-09-01

Aistė Sidaravičiūtė
El. paštas: aiste@firsty.lt
Telefonas: +370 626 13633
Internetas: www.firsty.lt

Firsty.lt – karjeros galimybių portalas.

Kviečia atlikti praktiką

• Internetiniame portale

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius 

• Reikalavimai: 18+; loginio mąstymo, asmenybės ir individualybės tobulinimo patirtis; didelis noras 
mokytis; nuoširdumas, atviras bendravimas ir šypsena  

• Privalumai: drąsa ir iniciatyvumas; bandelių/pyragų/tortų kepimo patirtis

• Galimybės:  įgyti teisingų, praktinių žinių susipažinti su vadyba, projektų valdymu, administravimu, 
klientų aptarnavimu, reklama, marketingu ir dar daug sričių; sužinoti, kaip kuriasi ir veikia web 
projektai; rasti savo svajonių darbą arba mažų mažiausiai suprasti, koks jis turėtų (ne)būti; dirbti 
žingsnio tolumu nuo Vilniaus senamiesčio širdies – katedros
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu cv@balt.net ir po to susitikimas pasikalbėti 
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Marijus Štilinis
El. paštas: cv@balt.net
Telefonas: +370 615 32276
Internetas: http://www.balt.net/

Praktikų
pasiūlymai

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

viena iš informacinių technologijų ir duomenų perdavimo sprendimų rinkos lyderių Lietuvoje. Kompa-

nijos 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, interneto ir duomenų perdavimo, IT priežiūros bei telefonijos sprendimus, skirtus šiuolaikiniam 

verslui.

Kviečia atlikti praktiką

• IT priežiūros skyriuje (Kaune/Vilniuje) 

• Tinklo skyriuje (Kaune)

• Pardavimų skyriuje (Vilniuje) 

• Personalo skyriuje (Vilniuje)

Sąlygos
• Praktikų vietos – Vilnius, Kaunas (Vilniuje esant poreikiui suteikiamas apgyvendinimas)

• Praktika atliekama pagal dvišalę, trišalę sutartį

• Praktikos trukmė – ne trumpiau nei 2 mėn.

• Geriausiems – galimybė įsidarbinti

• Techninės krypties studentams suteikiama galimybė išsilaikyti Microsoft Certified Professional 
(MCP)  arba CISCO CCNA sertifikatą
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių arba anglų kalba.

taiptaiptaipnuolat

Laimis Akramas
El. paštas: info@aksada.eu
Telefonas: +370 648 03618
Internetas: www.aksada.eu

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 

• Tinklalapių kūrimo srityje

• Mokslinių tyrimų asistento (-ės)

Sąlygos
• Praktikų vieta – Kaunas, bet praktiką galima atlikti nuotoliniu būdu (studentui esant Kaune reikėtų 

periodiškai susitikti su kitais komandos nariais)

• Lankstus grafikas 

• Galima sudaryti tiek dvišales, tiek trišales sutartis

• Gerai pasirodžiusiems studentams bus siūloma įsidarbinti

• Projektų vadybos ir rinkos tyrimų srityje praktiką gali atlikti ir užsienio studentai
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Evelina Bazevičienė
El. paštas: evelina.bazeviciene@bdo.lt
Telefonas: +370 37 320390
Internetas: www.bdo.lt

Praktikų
pasiūlymai

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

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

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

„Gazelė 2014“.

Kviečia atlikti praktiką

• Audito skyriuose

Sąlygos
• Praktikos vietos – Vilniaus, Kauno ofisai

• Esant galimybei, geriausiai praktiką atlikę studentai įdarbinami

• Praktikos atlikimui galima sudaryti tiek trišalę, tiek dvišalę sutartį

• Pageidautina, kad praktikos atlikimui studentas galėtų skirti visą darbo dieną
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praktikos
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neįgaliesiems
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derinti su studijomis
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studentams

Praktikų
pasiūlymai

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) nurodant padalinį, miestą ir laikotarpį, kuriuo 
pageidaujate atlikti praktiką.

nenenenuolat

Evelina Bazevičienė
El. paštas: evelina.bazeviciene@bdo.lt
Telefonas: +370 37 320390
Internetas: www.bdo.lt

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

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

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

„Gazelė 2014“.

Kviečia atlikti praktiką

• Apskaitos skyriuose

Sąlygos
• Praktikos vietos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ofisai

• Esant galimybei, geriausiai praktiką atlikę studentai įdarbinami

• Praktikos atlikimui galima sudaryti tiek trišalę, tiek dvišalę sutartį

• Pageidautina, kad praktikos atlikimui studentas galėtų skirti visą darbo dieną

pr
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ai
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Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) nurodant padalinį, miestą ir laikotarpį, kuriuo 
pageidaujate atlikti praktiką.
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Evelina Bazevičienė
El. paštas: evelina.bazeviciene@bdo.lt
Telefonas: +370 37 320390
Internetas: www.bdo.lt

Praktikų
pasiūlymai

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

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

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

„Gazelė 2014“.

Kviečia atlikti praktiką

• Administracijos skyriuje

Sąlygos
• Praktikos administracijos skyriuje vieta – Kauno ofisas

• Esant galimybei, geriausiai praktiką atlikę studentai įdarbinami

• Praktikos atlikimui galima sudaryti tiek trišalę, tiek dvišalę sutartį

• Pageidautina, kad praktikos atlikimui studentas galėtų skirti visą darbo dieną
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Praktikų
pasiūlymai

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu indre.braseviciute@kam.lt.

taipnetaipnuolat

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

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

sukaupęs daugiau nei ketvirtį milijono eksponatų. Šiuo metu Muziejuje galima pamatyti nuolatinių eks-

pozicijų, nuo vaizduojančių pirmykštę baltų gynybą iki reprezentuojančių šiuolaikines Lietuvos dalinių 

ekipuotes. 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
• Praktikos vieta – Kaunas 

• Lankstus grafikas
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

taiptaiptaipnuolat

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Laimonas Butkus
El. paštas: lbutkus@dlink.lt
Telefonas: +370 618 67107
Internetas: http://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 stebėji-

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

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

Kviečia atlikti praktiką

• Informatikos specialybės studentus (besidominčius kompiuterių tinklais, taip pat būsimiems pro-
gramuotojams)

• Kitų specialybių studentus (studijuojančius anglų filologiją, lietuvių filologiją, daugialypę aplinką, 
rinkodarą, ekonomiką ir pan.)

Sąlygos
• Praktikos vietos – Vilnius, Kaunas

• Galimybė dirbti iš namų 

• Lankstus darbo grafikas

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

• Galimybė gauti temą baigiamiesiems darbams



18

praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Praktikų
pasiūlymai

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

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

taiptaipnederinama

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

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

binės organizacijos „Transparency International“ nacionalinių padalinių, Lietuvoje veikiantis nuo 2000 

m. Dirba žiniasklaidos, viešosios politikos bei viešųjų finansų skaidrumo, informacinių technologijų tai-

kymo skaidrumui didinti, jaunimo antikorupcinio švietimo ir kitose srityse.

Kviečia atlikti praktiką

• „Transparency International“ Lietuvos skyriuje

Sąlygos
• Praktikos vieta – organizacijos biuras Vilniuje

• Praktikos užduotys derinamos individualaus pokalbio metu (priklausomai nuo tuo metu biure įgy-
vendinamų projektų bei iniciatyvų)

• Lankstus grafikas (suderinamas pokalbio dėl praktikos metu)

• Pasirašoma trišalė praktikos sutartis (tarp organizacijos, studento bei universiteto)
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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 gitana@aku.lt.

taipnenenuolat

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Gitana Jasėnienė
El. paštas: gitana@aku.lt
Telefonas: +370 685 15935
Internetas: www.aku.lt

Praktikų
pasiūlymai

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

nariai – nuo studento iki išsilavinusio savo srities specialisto ir ambicingo verslininko – aktyvūs ir 

bendruomeniški. 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

• Kreditų vadybininkės asistentę

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kauno biuras (A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas)

• Pasirašoma trišalė sutartis tarp praktikanto, universiteto ir AKU 

• Lankstus grafikas, galima derinti su studijomis



20

praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Praktikų
pasiūlymai

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.

taiptaipnenuolat

Evelina Martinkienė
El. paštas: personalas@stat.gov
Telefonas: +370 5 2364817
Internetas: http://www.stat.gov.lt

Lietuvos statistikos departamentas yra Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką 

finansų ministrui priskirtoje statistikos valdymo srityje ir ją įgyvendinanti bei koordinuojanti šalies 

oficialiosios statistikos rengimą. Taikydamas statistinius metodus, Lietuvos statistikos departamentas 

renka, apdoroja, analizuoja statistinius duomenis ir skelbia statistinę informaciją apie šalies ekonomi-

nius, socialinius, demografinius ir aplinkos pokyčius šalies ir regionų lygmeniu.

Kviečia atlikti praktiką

• Ekonomikos studijų srities studentus 

• Matematikos ir jos taikymo studijų srities studentus 

• Žurnalistikos studijų srities studentus 

• Dizaino, maketavimo, reklamos studijų krypties studentus

• Informatikos studijų krypties studentus

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius

• Sudaroma trišalė sutartis

• Praktikos trukmė ne trumpesnė negu 4 savaitės

• Galimybė įsidarbinti, baigus praktiką
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) bei motyvacinį laišką el.adresu personalas.atranka@
sanitex.eu.

taipnenenuolat

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Skaistė Povilaitienė
El. paštas: personalas.atranka@sanitex.eu
Telefonas: +370 655 21764
Internetas: www.sanitex.eu

Praktikų
pasiūlymai

UAB „Sanitex“ – plataus vartojimo prekių didmeninės prekybos bei distribucijos lyderė Lietuvoje, ben-

dradarbiaujanti su daugiau nei 600 Lietuvos bei užsienio gamintojų ir šiuo metu plečianti savo veiklą 

trijose Baltijos šalyse. 

Kviečia atlikti praktiką

• Buhalterijos srityje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Praktikų
pasiūlymai

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

nenenenuolat

Neringa Menciūnė
El. paštas: neringa.menciune@kat.lt
Telefonas: +370 37 787 192
Internetas: www.kat.lt 

Kauno apygardos teismas yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas, įsta-

tymo priskirtas jo kompetencijai, bei apeliacinė instancija apylinkių teismų nuosprendžiams, sprendi-

mams ir nutartims.

Kviečia atlikti praktiką

• Teismo archyvo specialistą 

• Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės poskyrio specialistą

• Civilinių bylų skyriaus raštinės poskyrio specialistą

• Dokumentų priėmimo skyriaus specialistą 

• Teismo posėdžių sekretorių 

• Teisėjo padėjėją 

• Viešųjų ryšių specialistą 

• Informacinių technologijų specialistą 

• Teismo psichologą

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas

• Prieš pradedant veiklą vykdomi apmokymai

• Po praktikos – galimybė įsidarbinti
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

taipnenerugsėjo 1d. 
- birželio 

30d.

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Jolanta Kazakevičienė
El. paštas: Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
Telefonas: +370 37 401809
Internetas: www.lei.lt

Praktikų
pasiūlymai

Lietuvos energetikos institutas (LEI) – stambiausias energetikos srities mokslo ir technologijų centras 

regione. LEI vykdomi tyrimai ir kuriamos inovacinės technologijos energetikos, termoinžinerijos, ma-

tavimo inžinerijos, medžiagotyros ir ekonomikos srityse, vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus, 

dalyvaujant doktorantūros studijų procese, perkeliant taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus ir atradi-

mus į pramonę ir verslą, konsultuojant institucijas bei įmones klausimais, susijusias su Lietuvos darnios 

energetikos plėtra.

Kviečia atlikti praktiką

• Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje     

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas 

• Praktikai, stažuotei priimama: magistrantai. Studentų specializacija: taikomoji fizika, taikomoji che-
mija, termoinžinerija, matavimų inžinerija, energija ir aplinka. Tematika: Biokurą deginančių įrengi-
nių efektyvumo tyrimai ir bandymai. Vadovas: dr. Nerijus Pedišius, tel. 8-37-401 863, el. p. Nerijus.
Pedisius@lei.lt   

• Praktikai, stažuotei priimama: magistrantai. Studentų specializacija: termoinžinerija, taikomoji fizi-
ka, matavimų inžinerija, energija ir aplinka. Tematika: Skysčių, dujų ir šilumos srautų matavimai, ma-
tuoklių charakteristikų tyrimai ir bandymai. Vadovas: dr. Jurij Tonkonogij, tel. 8-37-401 862, el. p. Jurij.
Tonkonogij@lei.lt  dr. Gediminas Zygmantas, tel. 8-37-401 861, el. p. Gediminas.Zygmantas@lei.lt
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Praktikų
pasiūlymai

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

taipnenerugsėjo 1d. 
- birželio 

30d. 

Jolanta Kazakevičienė
El. paštas: Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
Telefonas: +370 37 401809
Internetas: www.lei.lt

Lietuvos energetikos institutas (LEI) – stambiausias energetikos srities mokslo ir technologijų centras 

regione. LEI vykdomi tyrimai ir kuriamos inovacinės technologijos energetikos, termoinžinerijos, ma-

tavimo inžinerijos, medžiagotyros ir ekonomikos srityse, vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus, 

dalyvaujant doktorantūros studijų procese, perkeliant taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus ir atradi-

mus į pramonę ir verslą, konsultuojant institucijas bei įmones klausimais, susijusias su Lietuvos darnios 

energetikos plėtra.

Kviečia atlikti praktiką

• Degimo procesų laboratorijoje   

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas 

• Praktikai, stažuotei priimama: bakalaurai ir magistrantai. Studentų specializacija: termoinžinerija, 
taikomoji matematika, taikomoji fizika, medžiagų mokslas, multimedijos sistemos, energijos tech-
nologijos, energija ir aplinka. Tematika:  1) Granulių, kaip daugiadalelinės sistemos, judėjimo skai-
tinis modeliavimas Diskretinių Elementų metodu. Bus tyrinėjami dalelių segregacijos ir maišymosi 
uždaviniai, siekiant nustatyti bendrus dėsningumus. 2) Įsisavinti Molekulinės dinamikos metodą 
siekiant skaitiškai tyrinėti molekulių dinamiką, įvairius cheminius ir degimo procesus bei anglies 
nanostruktūrų susidarymą. 3) Daugiadalelinių sistemų vizualizacijos uždaviniai. 4) Hidrodinaminių 
procesų skaitinis modeliavimas. Vadovas: dr. Algis Džiugys, tel. (8 37) 401874, el. p. Algis.Dziugys@
lei.lt   

• Praktikai, stažuotei priimama: bakalaurai, magistrantai. Studentų specializacija: aplinkos inžinerija, 
cheminė technologija ir inžinerija, taikomoji chemija, termoinžinerija, taikomoji fizika, energijos 
technologijos, energija ir aplinka. Tematika: eksperimentiniai bandymai, teorinis procesų modelia-
vimas kompiuterinėmis programomis. Vadovas: dr. Nerijus Striūgas, tel. (8 37) 401877, el. p. Nerijus.
Striugas@lei.lt
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

taipnenerugsėjo 1d. 
- birželio 

30d.

pr
ak
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ų 

pa
si

ūl
ym

ai

Skaistė Povilaitienė
El. paštas: personalas.atranka@sanitex.eu
Telefonas: +370 655 21764
Internetas: www.sanitex.eu

Praktikų
pasiūlymai

Lietuvos energetikos institutas (LEI) – stambiausias energetikos srities mokslo ir technologijų centras 

regione. LEI vykdomi tyrimai ir kuriamos inovacinės technologijos energetikos, termoinžinerijos, ma-

tavimo inžinerijos, medžiagotyros ir ekonomikos srityse, vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus, 

dalyvaujant doktorantūros studijų procese, perkeliant taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus ir atradi-

mus į pramonę ir verslą, konsultuojant institucijas bei įmones klausimais, susijusias su Lietuvos darnios 

energetikos plėtra.

Kviečia atlikti praktiką

• Plazminių technologijų laboratorijoje  

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas

• Priimama praktikai/stažuotei: magistrantai. Studentų specializacija: termoinžinerija, taikomoji fizi-
ka, taikomoji chemija, matavimų inžinerija, medžiagų mokslas, šilumos energetika ir technologijos, 
energija ir aplinka. Tematika: 1) Konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių formavimas plazminė-
mis technologijomis; 2) Plazmos diagnostika; 3) Plazmos srovių dinaminių ir energetinių parametrų 
nustatymas ir tyrimas. Vadovas: Vitas Valinčius, tel. (8 37) 401896, el. p. Vitas.Valincius@lei.lt   

• •Praktikai, stažuotei priimama: magistrantai. Studentų specializacija: termoinžinerija, taikomoji fi-
zika, medžiagų mokslas, matavimų inžinerija, energijos technologijos, šilumos energetika ir tech-
nologijos, energetika ir aplinka. Tematika:  1) Vandens garo plazmos charakteristikų tyrimas; 2) 
Eksperimentiniai plazmocheminių reaktorių bandymai ir tyrimai; 3) Aukštos temperatūros srautų 
tekėjimo ir šilumos mainų tyrimas.  Vadovas: dr. Viktorija Grigaitienė, tel. (8 37) 401898, el. p. Vikto-
rija.Grigaitiene@lei.lt
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Praktikų
pasiūlymai

pr
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ų 
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ai

taipnenerugsėjo 1d. 
- birželio 

30d. 

Jolanta Kazakevičienė
El. paštas: Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
Telefonas: +370 37 401809
Internetas: www.lei.lt

Lietuvos energetikos institutas (LEI) – stambiausias energetikos srities mokslo ir technologijų centras 

regione. LEI vykdomi tyrimai ir kuriamos inovacinės technologijos energetikos, termoinžinerijos, ma-

tavimo inžinerijos, medžiagotyros ir ekonomikos srityse, vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus, 

dalyvaujant doktorantūros studijų procese, perkeliant taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus ir atradi-

mus į pramonę ir verslą, konsultuojant institucijas bei įmones klausimais, susijusias su Lietuvos darnios 

energetikos plėtra.

Kviečia atlikti praktiką

• Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas 

• Priimama praktikai/stažuotei: bakalaurai, magistrantai. Studento specializacija: Taikomoji mate-
matika, Branduolinė energetika; Šilumos energetika ir technologijos; Atsinaujinančioji energetika; 
Elektros energetikos technologijos; Elektros energetikos inžinerija; Elektros energetikos sistemos, 
Aplinkosaugos inžinerija, Termoinžinerija; Pramonės termoinžinerija; Taikomoji fizika; Matavimų in-
žinerija. Praktikos pobūdis: Energetikos sistemų stabilumo ir saugos tyrimas vertinant ekstremalių 
įvykių reikšmingumą Vadovas: v. m. d. dr. Robertas Alzbutas, tel. 8 37 401945, e-paštas robertas.
alzbutas@lei.lt 
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

taipnenerugsėjo 1d. 
- birželio 

30d.

pr
ak
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ų 
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ūl
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ai

Skaistė Povilaitienė
El. paštas: personalas.atranka@sanitex.eu
Telefonas: +370 655 21764
Internetas: www.sanitex.eu

Praktikų
pasiūlymai

Lietuvos energetikos institutas (LEI) – stambiausias energetikos srities mokslo ir technologijų centras 

regione. LEI vykdomi tyrimai ir kuriamos inovacinės technologijos energetikos, termoinžinerijos, ma-

tavimo inžinerijos, medžiagotyros ir ekonomikos srityse, vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus, 

dalyvaujant doktorantūros studijų procese, perkeliant taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus ir atradi-

mus į pramonę ir verslą, konsultuojant institucijas bei įmones klausimais, susijusias su Lietuvos darnios 

energetikos plėtra.

Kviečia atlikti praktiką

• Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijoje  

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas

• Priimama praktikai/stažuotei: bakalaurai, magistrantai. Studento specializacija: elektronikos inži-
nerija, inžinerinis dizainas, mechanikos inžinerija, atsinaujinančioji energetika, telekomunikacijos, 
energijos technologijos, energija ir aplinka, ekonomika, duomenų analitika.  Praktikos pobūdis:  1. 
Vėjo ir saulės energetikos laboratorinių stendų kūrimas, mažųjų vėjo bei saulės elektrinių valdymo 
įrangos kūrimas, programavimas; 2. Duomenų apie atsinaujinančių išteklių energetikos rinką rinki-
mas, sisteminimas, analizė, apklausų vykdymas; 3. ES šalyse veikiančių vėjo elektrinių efektyvumo 
analizė; 4. Atsinaujinančių išteklių energetikos technologijų vertinimas gyvavimo ciklo metodu.  
Praktikos vadovas: dr. Mantas Marčiukaitis, tel.  (8 37) 401847, 868915388, el. p. Mantas.Marciukai-
tis@lei.lt  
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taipnenerugsėjo 1d. 
- birželio 

30d. 

Jolanta Kazakevičienė
El. paštas: Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
Telefonas: +370 37 401809
Internetas: www.lei.lt

Lietuvos energetikos institutas (LEI) – stambiausias energetikos srities mokslo ir technologijų centras 

regione. LEI vykdomi tyrimai ir kuriamos inovacinės technologijos energetikos, termoinžinerijos, ma-

tavimo inžinerijos, medžiagotyros ir ekonomikos srityse, vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus, 

dalyvaujant doktorantūros studijų procese, perkeliant taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus ir atradi-

mus į pramonę ir verslą, konsultuojant institucijas bei įmones klausimais, susijusias su Lietuvos darnios 

energetikos plėtra.

Kviečia atlikti praktiką

• Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijoje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas 

• Praktikai, stažuotei priimama: bakalaurai, magistrantai. Tematika: Elektros energetikos sistemos 
darbo režimų tyrimas.  Studijų profilis: atsinaujinančioji energetika, automatika ir valdymas, elektros 
energetikos technologijos, elektros inžinerija, elektros energetikos inžinerija, elektros energetikos 
sistemos, valdymo technologijos, taikomoji matematika, informacinės technologijos, ekonomika. Va-
dovas: dr. Virginijus Radziukynas, tel. 8-37-401943, el. p. Virginijus.Radziukynas@lei.lt
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.
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ai

Aurelija Gervickaitė
El. paštas: agervickaite@gmail.com
Telefonas: +370 643 39015
Internetas: www.septintasfortas.lt

Praktikų
pasiūlymai

Kauno tvirtovės VII fortas šiuo metu turi muziejaus ir neformaliojo vaikų švietimo grupės universalaus 

daugiafunkcinio centro statusą. VII forte įsikūrusio VšĮ „Karo paveldo centro“ veiklos sritys orientuotos 

į muziejinę veiklą, karo istorijos tyrimus, mokslo populiarinimą ir visuomeninių renginių organizavimą, 

siekiant integruoti karo istorijos paveldą į šiuolaikinį kultūrinį visuomenės gyvenimą.

Kviečia atlikti praktiką

• Viešosios komunikacijos/viešųjų ryšių specialistą (komunikacijos strategijos kūrimas; pranešimų 
spaudai rengimas; komunikacijos vykdymas socialiniuose tinkluose ir kt.) 

• Kūrybinių industrijų specialistą (renginių organizavimas; edukacinių programų kūrimas; projektų 
veiklos koordinavimas ir kt.) 

• Audiovizualinio meno praktiką (audiovizualinių projektų kūrimas) 

• Laborantą (darbas edukacinėje laboratorijoje; edukacinių programų kūrimas ir kt.)

Sąlygos
• Ypatingai vertinama praktikanto rodoma iniciatyva, komunikabilumas ir atsakingumas

• Praktikos metu suteikiamos galimybės realizuoti savo idėjas ir tobulinti jau turimus įgūdžius

• Praktikos grafikas yra lankstus ir derinamas individualiai 

• Reali galimybė įsidarbinti

• Pasirašoma trišalė sutartis

• Praktikos vieta: Kauno tvirtovės VII fortas (Archyvo g. 61, Kaunas)
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taipnetaipnuolat

Sigita Macanko
El. paštas: press@baltimax.com
Telefonas: +370 678 15745
Internetas: www.baltimax.com  

„Baltimax“ yra pažangių IT sprendimų platintoja, kuri pristato spartesnius ir patikimus programinius 

sprendimus verslo klientams ir namų vartotojams. Įmonė platina tokių pasaulyje žinomų programinės 

įrangos gamintojų kaip ESET, Google, Adobe, Corel, Axence, StorageCraft ir kitus sprendimus.  „Baltimax“ 

vizija – globalus, IT inovacijas akseleruojantis traukos centras. Šiandien „Baltimax“ didžiuojasi tarp-

tautinio lygmens ekspertais, dirbančiais įmonėje, kurių dėka įmone pasitiki daugiau nei 400 partnerių. 

Kompanija taip pat siūlo gamintojams atstovauti jų produktus, o platintojams prisijungti prie vieno iš 

sparčiausiai augančių programinės įrangos platintojų tinklo.

Kviečia atlikti praktiką

• Viešųjų ryšių/PR praktikantą 

Sąlygos
• Įmonė kviečia išbandyti jėgas viešuosiuose ryšiuose rengiant žiniasklaidai patrauklius pranešimus 

IT temomis 

• Praktikos metu bus supažindinta su Lietuvos žiniasklaidos tendencijomis PR atžvilgiu, kas yra geras 
pranešimas, kaip jį parengti ir sėkmingai išplatinti, bus gerinami rašymo įgūdžiai

• Praktika yra neapmokama

• Praktiką galima atlikti nuotoliniu būdu

• Praktikos vieta – Vilnius
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laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis
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studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).
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pr
ak

tik
ų 

pa
si
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ai

Eglė Antanaitienė
El. paštas: info@vilast.lt
Telefonas: +370 678 85811
Internetas: www.vilast.lt 

Praktikų
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 finan-

savimo klausimais, ruošia sutartis ir bendrovių steigimo, įsigijimo ar valdymo dokumentus, atstovauja 

derybose dėl jų sąlygų, dėsto VDU Teisės fakultete. Advokato Rinaldo Viliušio specializacijos sritys api-

ma 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 praktiką   

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

• Praktikos grafikas derinamas individualiai 

• Praktikantai priimami ir su privalomąja, ir su savanoriškąja praktikos sutartimi
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Jei tiki, kad gali prisidėti prie įmonės tikslų bei tobulėti taip pat greitai kaip ir įmonės technologijos, 
siųsk savo CV su prierašu „marketingo praktika“ el. pašto adresu cv@bod.lt.

taipnenenuo 
gegužės 
iki spalio 

mėn

Ieva Raškauskienė
El. paštas: ieva.raskauskiene@solitek.eu
Telefonas: +370 687 51925
Internetas: www.solitek.eu  

SoliTek – fotovoltinių saulės elementų ir modulių gamintojas, įsikūręs Vilniuje. Įmonė apjungia pažan-

giausias technologijas ir daugiau nei 15 metų gamybos patirtį. Naujausios kartos saulės elementus ir 

Stiklas/Stiklas modulius gaminame naudodami atsinaujinančią energiją – gamykloje įrengta geoter-

minė šildymo-šaldymo sistema bei saulės jėgainė. SoliTek veikla yra orientuota į individualius kliento 

poreikius ir nestandartinę gamybą. Priešingai nei kiti didieji saulės modulių gamintojai, kiekvienam in-

dividualiam projektui mes galime pritaikyti modulių išmatavimus,  formą, spalvą ir kitus technologinius 

parametrus bet kuriame iš mūsų biurų Vilniuje, Rygoje, Taline ar Miunchene.

Kviečia atlikti praktiką

• Marketingo specialistą

Sąlygos
• Įmonei reikia Tavęs, jei: esi vadybos, marketingo, tarptautinio verslo ar ekonomikos studentas (-ė); 

turi nepriekaištingas anglų kalbos žinias; esi raštingas (-a) ir laisvai dirbi kompiuteriu; žaviesi aukš-
tosiomis technologijomis; esi kūrybiškas (-a), komunikabilus (-i), atsakingas (-a) ir motyvuotas (-a)  

• Praktikos veiklos: atlikti nuolatinę saulės energetikos rinkos analizę; prisidėti prie įmonės marke-
tingo strategijos ir įvaizdžio kūrimo; kovoti su socialinės medijos chaosu (Facebook, Instagram); 
komunikuoti su media agentūromis, spaustuvėmis, grafikos dizaineriais; bendrauti su kitomis įmo-
nėmis, partneriais ir ... konkurentais 

• Įmonė Tau siūlo: galimybę atskleisti savo kūrybinį potencialą ir įgyti patirties tarptautinėje kom-
panijoje; draugišką bei ambicingą Soli Tek kolektyvą; lankstų praktikos grafiką; rekomendacijas, 
naudingas tavo karjerai marketingo srityje; modernią darbo vietą aukštųjų technologijų centre 
(Mokslininkų g. 6A, Vilnius)

• Praktikos trukmė – nuo 2 iki 4 mėnesių  
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Gintarė Žaltauskaitė
El. paštas: gintare.zaltauskaite@kcromuva.lt
Telefonas: +370 670 91255
Internetas: www.kcromuva.lt

Praktikų
pasiūlymai

Kauno kino centras „Romuva“ tai seniausias veikiantis kino teatras Lietuvoje, sulaukęs jau 76 metų 

ir nepakeitęs veiklos tipo. Šiuo metu čia nuolat vyksta kino seansai, vieši kino festivaliai, vykdomos 

edukacinės programos, kartais vyksta koncertai ar kiti renginiai. Kino centras „Romuva“ yra tarptautinio 

tinklo „Europa cinemas“ narys, orientuojasi į autorinius ir europietiškus filmus.

Kviečia atlikti praktiką

• Projekto „Gero kino klubas“ vadovo asistentą

Sąlygos
• Rūpinimasis informacija internetinėje svetainėje www.kinaskaune.lt

• Pagalba „Gero kino klubo“ susitikimų organizavime, bendradarbysčių su partneriais iniciavimas ir 
palaikymas 

• Praktikantui bus suteikiamos individualios konsultacijos ir pagalba iš projekto vadovo 

• Lankstus grafikas 

• Pasirašoma praktikos sutartis

• Praktikai priima nuolat, išskyrus liepos mėn., ir priklauso nuo nuo reikalingos praktikai atlikti tru-
kmės

• Yra galimybė dirbti nuotoliniu būdu
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If you are interested, please apply at https://goo.gl/NRDDWR or send your CV in English to viktorija.
beinartaite@bentley.com.

yesyesnosummer 
intership

Viktorija Beinartaite
E-mail: viktorija.beinartaite@bentley.com 
Phone: +370 620 27720
Website: www.bentley.com  

Bentley Systems Lithuanian Branch is one of the most important development centers of worldwide 

software development company Bentley Systems. Main activity of the company is to create software to 

be used by engineering companies for large infrastructure projects. We use the most progressive tech-

nologies to meet needs of Bentley users. You can find more information and see some nice examples of 

what was done using Bentley products at www.bentley.com.

Practice offer

• Software Quality Analyst – Intern

Conditions
• Are you passionate about the software quality? Do you have a basic knowledge of SQL, networks 

and software quality analysis? We have a place for you in our team of Software Quality Analysts.  

• You will do real tasks in challenging projects and use the newest technologies

• You will have a personal mentor to support you

• We offer a flexible work schedule if you need to combine work and studies

• Three-party agreement with University is not mandatory

• We pay salary to our interns

• Most of interns stay at Bentley as permanent colleagues after their internships

• Much fun is also guaranteed!
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bio.

taiptaiptaipnuolat

pr
ak

tik
ų 

pa
si

ūl
ym

ai

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

Praktikų
pasiūlymai

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

sveikatos priežiūros ir medicininių (klinikinių) dokumentų platformą, kuri paverčia duomenis į infor-

maciją 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 duomenis veiksmais. Better Day™ Health yra pirmoji tokios rūšies „išmanioji“ programa, kuri 

orientuota teikti elektroninę sveikatos istoriją ir užtikrinti aukščiausią sveikatos priežiūros kokybę labai 

sudėtingoje Jungtinių Amerikos Valstijų sveikatos apsaugos sistemoje.

Kviečia atlikti praktiką

• .NET programuotoją 

• iOS programuotoją  

• Android programuotoją  

• Programinės įrangos testuotoją

Sąlygos
• Darbas Kauno mieste esančiame ofise 

• Galimas lankstus darbo grafikas

• Galimybė įsidarbinti
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

netaipnenuo birželio

Giedrė Samuolienė
El. paštas: g.samuoliene@lsdi.lt
Telefonas: +370 655 54905
Internetas: www.lsdi.lt 

Institute vykdomi fundamentalaus ir taikomojo pobūdžio moksliniai tyrimai augalų selekcijos, biotech-

nologijos, genetikos, fiziologijos, agrotechnikos, augalų apsaugos, vaisių ir daržovių laikymo bei perdir-

bimo tematikomis. Institute sukurta šiuolaikinė mokslinė bazė bei suburtas stiprių specialistų būrys.

Kviečia atlikti praktiką

Mokslinių tyrimų atlikimo praktiką:

•   augalų ligų bei kenkėjų rūšinė įvairovė, jų žalingumas, biologijos ir ekologijos ypatumai, naujų ken-
kėjų ir ligų, atsirandančių keičiantis agroklimatui, biologiniai tyrimai 

•   fiziologiniai augalų augimo ir vystymosi aspektai, produktyvumo, maistinės kokybės modeliavimas 
ir valdymas 

•   vaisių, uogų ir daržovių kokybės tyrimai, jų laikymo ir perdirbimo būdų optimizavimas, biologiškai 
vertingų produktų kūrimas, panaudojant sodo ir daržo augalų bioįvairovę

•   ekonomiškai pagrįstos intensyvių žemaūgių ir pusiau žemaūgių sodų veisimo ir priežiūros techno-
logijos 

•   sodo ir daržo augalų augimo ir generatyvinės raidos pusiausvyros optimizavimas, agrobiologinių 
priemonių sistemos modeliavimas 

•   sodo ir daržo augalų požymių ir savybių genetinės kontrolės mechanizmų ir selekcijos metodų kūri-
mas bei genetinės struktūros keitimas biotechnologiniais metodais

Sąlygos
• Praktikos vieta – Babtai, Kaunas

• Studentai turi turėti biologijos žinių, būti motyvuoti ir smalsūs

• Praktikos laikas ir trukmė (1-3 mėn.) derinama individualiai
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Alina Skinderienė
El. paštas: personalas@abromiskes.lt
Telefonas: +370 687 86109 
Internetas: www.abromiskes.lt 

Praktikų
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. 

Reabilitacijos metu pacientas skatinamas padaryti, kiek galima daugiau dėl savęs ir tapti šio proceso 

žinovu.

Kviečia atlikti praktiką

• Medicinos psichologą  

Sąlygos
• Praktikos vieta – Elektrėnai
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taiptaipnerudens 
semestras

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

• Ekspedicijos vadybininką

Sąlygos
• Transporto, logistikos, vadybos ar kalbų studijų krypties studentas(-ė)

• Geros vienos ar kelių užsienio kalbų žinios žodžiu ir raštu (anglų, rusų, vokiečių, lenkų, ispanų, italų)

• Trišalė praktikos sutartis visam praktikos laikotarpiui iš universiteto/kolegijos

• Asmeninė ir komandinė atsakomybė

• Pasitikėjimas bei tikslo siekimas

• Galimybė įsidarbinti pasibaigus praktikai
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Norint atlikti praktiką reikia užpildyti anketą adresu: http://www.tfaforms.com/299164
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Marija Vyšniauskaitė
El. paštas: marija@llri.lt
Telefonas: +370 5 250 0282 
Internetas: www.llri.lt 

Praktikų
pasiūlymai

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

sakomybės, laisvosios rinkos bei ribotos valdžios idėjas. Institutas rengia tyrimus, reformų koncepcijas, 

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
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Praktikų
pasiūlymai
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ai

Kandidatuojant siųsti motyvacinį laišką su nuoroda „Dėl praktikos“ el. paštu greta.brazaityte@vdu.lt.

taipnene

Vytautas Liesionis
El. paštas: vytautas.liesionis@vdu.lt
Telefonas: +370 37 327 851 
Internetas: http://evf.vdu.lt

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas – vienas didžiausių VDU fakultetų, rengiantis ekonomikos, rinko-

daros, finansų specialistus. Fakultete įsteigtas „Verslo praktikų centras“, palaikantis glaudžius ryšius su 

verslo organizacijomis Lietuvoje. Taip pat EVF bendradarbiauja su užsienio universitetais.

Kviečia atlikti praktiką

• Viešųjų ryšių / ryšių su verslu srityje

Sąlygos
• Laukia kolegos, kuris yra: kūrybiškas, atsakingas, norintis tobulėti ir mokytis

• Praktikos vietų skaičius: 2

• Praktikos trukmė: 2 mėnesiai

• Praktikos pradžia: pagal susitarimą

• Praktikos vieta: Ekonomikos ir vadybos fakultetas (Daukanto g. 28, Kaunas)

nuolat



41

praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV), prioritetas – socialinių mokslų srities pirmos ir antros 
pakopos studentams.

taipnene
2016.08.01-

12.30
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ai

Simona Pilkienė
El. paštas: simona.pilkiene@vdu.lt
Telefonas: +370 611 47953 
Internetas: www.vdu.lt

Praktikų
pasiūlymai

VDU Akademinių reikalų tarnybos tikslas – užtikrinti kokybišką studijų organizavimo procesą ir vystyti 

vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą, grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdvės studijų koky-

bės užtikrinimo nuostatomis ir Universiteto veiklos kokybės gerinimo strategija.

Kviečia atlikti praktiką

• Kokybės skyriaus specialistą

Sąlygos
• Praktika atliekama pagal dvišalę, trišalę sutartį 

• Lankstus praktikos grafikas, kurį galima derinti su studijomis 

• Galimybė įsidarbinti atlikus praktiką

• Praktikos vieta – Kaunas
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Praktikų
pasiūlymai
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Kandidatuojant siųsti motyvacinį laišką.

taipnene

Vykintas Baublys
El. paštas: v.baublys@gmf.vdu.lt
Telefonas: +370 610 01633
Internetas: http://gmf.vdu.lt

Studijų ir mokslo centras, kuriame organizuojamos tiek tradicinių, tiek naujausių gamtos mokslų kryp-

čių studijos ir atliekami aktualūs moksliniai tyrimai.

Kviečia atlikti praktiką

• 3D chitino* skyrimo metodikos įsisavinimas

Sąlygos
• Priimami 2 praktikantai

• Ši pozicija labiausiai tinka VDU GMF biotechnologijos programos ir biologijos programos studen-
tams

• Sudaroma trišalė sutartis

• Praktika atliekama bendru sutarimu su studentu, suderinant grafiką

vasaros ir/
ar rudens 
sezonui
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.

taipnene
vasara ir/
ar rudens 
semestrą

pr
ak
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ai

Audrius Dėdelė
El. paštas: a.dedele@gmf.vdu.lt
Telefonas: +370 659 14241 
Internetas: http://gmf.vdu.lt/

Praktikų
pasiūlymai

Sunkiųjų metalų kiekio nustatymas nuotekų dumble.  Medžiagos surinkimas, darbas laboratorijoje, duo-

menų analizė.

Kviečia atlikti praktiką

• Sunkiųjų metalų kiekio nustatymas nuotekų dumble (medžiagos surinkimas, darbas laboratorijoje, 
duomenų analizė)

Sąlygos
• Darbas VDU Gamtos mokslų fakulteto laboratorijose

• Reikalingos žinios aplinkotyros, vandens ekologijos srityse
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practice 
period

adapted for 
students with 
disabilities

Is it possible to combine 
studies and activities of 
the position

is the offer open for 
students from abroad

Praktikų
pasiūlymai
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ų 
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ai

Candidates should send CV and motivational letter.

yesyesyesStarting 
from 15th 
August

Dominykas Graibus
E-mail: Dominykas.Graibus@vdu.lt 
Phone: +370 37 327988
Website: http://www.vdu.lt/en/contacts-2/vmu-international-office/  

International Office cooperates with faculties and departments of the University to provide outgoing 

and incoming students, academics and administration staff with opportunities to participate in the in-

ternational mobility schemes. As well as helps incoming international students with pre-arrival matters, 

provides with additional information about the offered programmes, courses, scholarships, admissi-

on, registration, visa application procedure / requirements and assists students after arrival, exchan-

ge students are provided with activities and support during the study period. The Office implements 

management of exchange and cooperation agreements, outgoing and incoming mobility, funding and 

scholarships.

Practice offer

• Internship in Marketing and Communication field

Conditions
• Main responsibilities: Design and edit International Office promotional material (newsletter, Men-

tors‘ guide, certifications, leaflets about internships abroad and staff training opportunities); As-
sist in managing VMU International Office social media sites; Assist in creating content for VMU 
Ambassadors web-page (interviews, news, updates); Assist in organizing various events, contests, 
meetings; Create promotional videos about exchange opportunities, Mentors’ program, VMU Am-
bassadors club; To take pictures for International Office promotional material  

• Additional information: International Office will grant working place, computer, printer; Offered 
accommodation at VMU dormitory (Costs covered by the student (around 3EUR/day))

• Internship period: 3-12 months

• Internship duration: 20 h. – 40 h. per week
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Dominykas Graibus
E-mail: Dominykas.Graibus@vdu.lt 
Phone: +370 37 327988
Website: http://www.vdu.lt/en/contacts-2/

Praktikų
pasiūlymai

International Office cooperates with faculties and departments of the University to provide outgoing 

and incoming students, academics and administration staff with opportunities to participate in the in-

ternational mobility schemes. As well as helps incoming international students with pre-arrival matters, 

provides with additional information about the offered programmes, courses, scholarships, admissi-

on, registration, visa application procedure / requirements and assists students after arrival, exchan-

ge students are provided with activities and support during the study period. The Office implements 

management of exchange and cooperation agreements, outgoing and incoming mobility, funding and 

scholarships.

Practice offer

• Internship in administrative field  

Conditions
• Main responsibilities: Assist in organizing various events, contests, meetings; Make translations 

from English to native language and vice versa; Answer international student requests via e-mail; 
Collect and systemize information related to exchange opportunities from international and Lithu-
anian university web-sites; Search for internship placements abroad; Assist in coordinating VMU 
Ambassadors club; Assist in other administrative and office tasks

• Additional information: International Office will grant working place, computer, printer; Offered 
accommodation at VMU dormitory (Costs covered by the student (around 3EUR/day))

• Internship period: 3-12 months 

• Internship duration: 20 h. – 40 h. per week

practice 
period

adapted for 
students with 
disabilities

Is it possible to combine 
studies and activities of 
the position

is the offer open for 
students from abroad

yesyesyesStarting 
from 15th 
August
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praktikos
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar praktiką galima
derinti su studijomis

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Praktikų
pasiūlymai
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

taipnene

Lina Kaminskienė
El. paštas: lina.kaminskiene@vdu.lt
Telefonas: +370 686 83407

Projektinės veiklos tarnyba yra neakademinis universiteto padalinys, atsakingas už įvairių nacionalinių 

ir tarptautinių mokslo, studijų, infrastruktūros projektų rengimą, administravimą ir priežiūrą. Nuo 2016 

m. padalinyje veikia Žinių ir technologijų perdavimo poskyris, kuris siekia paskatinti universiteto ir 

verslo bendradarbiavimą.  

Kviečia atlikti praktiką

• Darbas su potencialiais universiteto partneriais – verslo, nevyriausybinio ir viešojo sektoriaus orga-
nizacijomis, duomenų bazės formavimas ir pildymas

Sąlygos
• Projektinės veiklos tarnyba, Žinių ir technologijų perdavimo grupė

• Darbo grafikas lankstus

2016 m. 
birželis - 
rugsėjis
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savanoriavimo
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.

nenenuolat
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m
ai

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

Savanorystės
pasiūlymai

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

bės 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 savanoriauti

• Priklausomybės ligomis sergančių asmenų konsultavimas, grupinių užsiėmimų vedimas

• Paraiškų ir prevencinių programų rengimas, vertimas į anglų kalbą

• Viešoji komunikacija

Sąlygos
• Savanorystės vieta – Kaunas

• Lankstus grafikas – derinama su studentu

• Mokymai

• Dalyvavimas renginiuose
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir laišką, kuriame būsimas savanoris / praktikantas 
turėtų aprašyti savo padėtį, galimybes ir pageidavimus. 

Margarita Lizdenytė
El. paštas: sv.antanodc@gmail.com
Telefonas: +370 671 21608
Internetas: http://www.svantanodc.lt

VšĮ „Šv. Antano dienos centras“ dirba su socialinę atskirtį išgyvenančiomis, krizes patiriančiomis rizikos 

šeimomis. Organizuoja vaikų dienos centro veiklą. Centro vykdomų projektų ir programų pagrindiniai 

uždaviniai yra: neformalus vaikų ugdymas per saviraišką, meno terapiją, socializaciją, kultūrinį – dvasinį 

pažinimą. Organizuoja laisvalaikį, stovyklas. Organizuoja ir patys dalyvauja įvairiose akcijose, semina-

ruose, mokymuose. Bendradarbiauja su kitomis panašia veikla užsiimančiomis organizacijomis Lietuvo-

je, vykdo bendrus lokalinius, nacionalinius ir europinius projektus. Tai yra NVO organizacija ir išsilaiko 

iš projektų paramos bei aukų.

Kviečia savanoriauti

• Siūlo dalyvauti projekte, profesionalūs savanorių mokymai Šv. Antano dienos centre (Pagrindinis 
uždavinys įgyti gerąją patirtį mūsų veiklose, susipažinti realiai, dirbant su klientais (vaikais, tėvais, 
kitais šeimos nariais), dirbti asistentais įvairias metodikas naudojančius specialistus grupiniuose 
užsiėmimuose)

Sąlygos
• Savanorystės vieta – Kretinga, Kretingos r.

• Vyksta savanorystės mokymai

• Su savanoriu sudaroma sutartis

• Lankstus grafikas

• Savanoriui pabaigoje išduodamas pažymėjimas su vertinimu

• Savanoriavimo trukmė – nuo 3 iki 12 mėn. ir daugiau

• Savanoris ar praktikantas gali būti anglakalbis darbui su 7-12 metų vaikais 

• Galimybė atlikti praktiką (sudaroma trišalė sutartis su universitetu/studentu/organizacija)

• Galimybė įsidarbinti

savanoriavimo
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams
taipne

vasaros sezonui
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savanoriavimo
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams

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

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

Savanorystės
pasiūlymai

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

sukaupęs daugiau nei ketvirtį milijono eksponatų. Šiuo metu Muziejuje galima pamatyti nuolatinių eks-

pozicijų, nuo vaizduojančių pirmykštę baltų gynybą iki reprezentuojančių šiuolaikines Lietuvos dalinių 

ekipuotes. 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, restauraci-
nėse dirbtuvėse, fonduose, bibliotekoje, renginių, edukacinių programų metu, skleidžiant informaci-
ją apie muziejaus veiklą, projektinėje veikloje ir kt.

Sąlygos
• Savanorystės vieta – Kaunas

• Lankstus darbo grafikas
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV).

Margarita Lizdenytė
El. paštas: sv.antanodc@gmail.com
Telefonas: +370 671 21608
Internetas: http://www.svantanodc.lt

VšĮ „Šiaurės licėjus“ – mokykla ugdanti mąstančius ir kūrybiškus ateities lyderius! Jos mokiniai – kin-

tančio pasaulio dalyviai, aktyvūs tyrinėtojai. Remdamasi sėkmingiausia Europoje Šiaurės šalių mokymo 

sistema mokykla augina kūrybiškus ir mąstančius ateities lyderius, kuriems dabar dar tik šešeri ar sep-

tyneri metai.

Kviečia savanoriauti

• Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojais bei jų asistentais

Sąlygos
• Savanorystės vieta – Vilnius

• Ieško priešmokyklinį ir pradinį ugdymą baigusių studentų

• Prie komandos kviečia prisijungti kūrybiškus, inovatyvius, entuziastingus, organizuotus ir turinčius 
daug minčių bei idėjų savanorius

• Savanoriavimo laikotarpis – mokinių atostogų metas (birželio – rugpjūčio, spalio, vasario, kovo mė-
nesiais)

savanoriavimo
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams
nene

mokinių atostogų 
metu
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savanoriavimo
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir trumpą motyvacinį laišką.
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Ingrida Palaimaitė
El. paštas: info@transparency.lt
Telefonas: +370 5 212 6951 
Internetas: www.transparency.lt

Savanorystės
pasiūlymai

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

binės organizacijos „Transparency International“ nacionalinių padalinių, Lietuvoje veikiantis nuo 2000 

m. Dirba žiniasklaidos, viešosios politikos bei viešųjų finansų skaidrumo, informacinių technologijų tai-

kymo skaidrumui didinti, jaunimo antikorupcinio švietimo ir kitose srityse.

Kviečia savanoriauti

• „Transparency International“ Lietuvos skyriuje

Sąlygos
• Savanorystės vieta – organizacijos biuras Vilniuje

• Savanorystės užduotys derinamos individualaus pokalbio metu (priklausomai nuo tuo metu biure 
įgyvendinamų projektų bei iniciatyvų)

• Lankstus grafikas (suderinamas pokalbio dėl savanorystės metu)

• Sudaroma savanoriavimo sutartis 
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Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.

Evelina Martinkienė
El. paštas: personalas@stat.gov
Telefonas: +370 5 2364817
Internetas: http://www.stat.gov.lt

Lietuvos statistikos departamentas yra Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką 

finansų ministrui priskirtoje statistikos valdymo srityje ir ją įgyvendinanti bei koordinuojanti šalies 

oficialiosios statistikos rengimą. Taikydamas statistinius metodus, Lietuvos statistikos departamentas 

renka, apdoroja, analizuoja statistinius duomenis ir skelbia statistinę informaciją apie šalies ekonomi-

nius, socialinius, demografinius ir aplinkos pokyčius šalies ir regionų lygmeniu.

Kviečia savanoriauti

• Ekonomikos studijų krypties studentus 

• Matematikos studijų krypties studentus 

Sąlygos
• Savanorystės vieta – Vilnius

• Lankstus grafikas

savanoriavimo
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams

taipnenuolat
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savanoriavimo
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.
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Eglė Antanaitienė
El. paštas: info@vilast.lt
Telefonas: +370 678 85811
Internetas: www.vilast.lt

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 finan-

savimo klausimais, ruošia sutartis ir bendrovių steigimo, įsigijimo ar valdymo dokumentus, atstovauja 

derybose dėl jų sąlygų, dėsto VDU Teisės fakultete. Advokato Rinaldo Viliušio specializacijos sritys api-

ma teisminį ginčų sprendimą, ginčų sprendimą alternatyviais būdais, bankroto, statybos teisę. Bendrija 

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

Kviečia savanoriauti

• Teisininko darbo advokatų bendrijoje atlikimas

Sąlygos
• Darbo grafikas derinamas individualiai
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Gintarė Žaltauskaitė
El. paštas: gintare.zaltauskaite@kcromuva.lt
Telefonas: +370 670 91255
Internetas: www.kcromuva.lt

Kauno kino centras „Romuva“ tai seniausias veikiantis kino teatras Lietuvoje, sulaukęs jau 76 metų 

ir nepakeitęs veiklos tipo. Šiuo metu čia nuolat vyksta kino seansai, vieši kino festivaliai, vykdomos 

edukacinės programos, kartais vyksta koncertai ar kiti renginiai. Kino centras „Romuva“ yra tarptautinio 

tinklo „Europa cinemas“ narys, orientuojasi į autorinius ir europietiškus filmus.

Kviečia savanoriauti

• Koordinatoriaus asistentą 

Sąlygos
• Pagalba organizacinėse veiklose ir renginių metu

• Pasirinktai kino arba kino edukacijos veiklose

• Lankstu grafikas, darbai komandoje ir individualūs darbai

• Savanorystės vieta – Kaunas

savanoriavimo
laikotarpis

ar pritaikyta
neįgaliesiems

ar pritaikyta užsienio 
studentams

nenerugpjūtis - 
birželis
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savanoriavimo
laikotarpis

ar pritaikyta
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Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).
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Simona Pilkienė
El. paštas: simona.pilkiene@vdu.lt
Telefonas: +370 611 47953 
Internetas: www.vdu.lt

Savanorystės
pasiūlymai

VDU Akademinių reikalų tarnybos tikslas – užtikrinti kokybišką studijų organizavimo procesą ir vystyti 

vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą, grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdvės studijų koky-

bės užtikrinimo nuostatomis ir Universiteto veiklos kokybės gerinimo strategija.

Kviečia savanoriauti

• Studijų kokybės vertinimo apklausų organizavimo koordinatorių

Sąlygos
• Lankstus grafikas, kurį galima derinti su studijomis 

• Galimybė įsidarbinti 

• Praktikos vieta – Kaunas
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Giedrė Paužaitė
El. paštas: giedre.pauzaite@vdu.lt
Telefonas: +370 663 55859
Internetas: botanika.vdu.lt

VDU Kauno botanikos sode (KBS) visais metų laikais gera ir įdomu lankytis. 1923 m. Aukštosios Fredos 

dvaro teritorijoje įkurtas sodas turi unikalią vandens telkinių sistemą: tvenkiniai iškasti pagal dvaro 

rūmuose gyvenusio bajoro Jozefo Godlevskio inicialų formą. Botanikos sodas garsėja prof. Birutės Gal-

dikas ąžuoliukų giraite, didžiausia Lietuvoje oranžerija, viena gausiausių augalų kolekcijų, didžiausiu ro-

žynu. Čia vykdomi edukaciniai, kultūriniai, mokslo projektai, vyksta koncertai, spektakliai, visuomeninės 

akcijos. VDU Kauno botanikos sode gausu įvairių ekspozicijų, vienmečių ir daugiamečių gėlių, vaistinių 

augalų, sidabrakrūmių ir spygliuočių, hortenzijų, petunijų ir energinių augalų. Nesenai atnaujinta floros 

sistematikos ekspozicija, rožynas, jurginų, tulpių ir kitų svogūninių augalų bei bijūnų kolekcijos.

Kviečia savanoriauti prie šių veiklų

• Sodininkystės darbai (augalų sodinimas ir priežiūra, augalų medžiagos, sėklų rinkimas ir tvarkymas 
kolekcijų sektoriuose)

• Aplinkos tvarkymo darbai (šakų genėjimas ir rinkimas, parko takų ir aikštelių tvarkymas, oranžerijos 
langų plovimas, tvorų ar suoliukų dažymas, smulkūs staliaus darbai ir kt.)

• Darbas su bendruomene (pvz., studentų, moksleivių ir kt. talkų, akcijų organizavimas, pvz. Inkilų 
kėlimo diena ir pan.)

• Pagalba organizuojant renginius visuomenei (kultūriniai, sportiniai ir edukaciniai renginiai)

• Ekskursijų gido darbas (botanika, kultūros paveldas)

• Pagalba KBS neformalios edukacijos specialistams, darbas su moksleivių grupėmis (gamtamoksli-
nės ir meninės temos)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas

• Noras dirbti
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Almantė Meškauskienė
El. paštas: a.meskauskiene@uki.vdu.lt
Telefonas: +370 37 327845 
Internetas: http://uki.vdu.lt

Savanorystės
pasiūlymai

Universitete veikiantis Užsienio kalbų institutas – tai modernus plačiausią užsienio kalbų spektrą Lie-

tuvoje siūlantis akademinis kalbų centras.

Kviečia savanoriauti

• Studentus – pagalbininkus prižiūrėti tvarką egzaminų metu

Sąlygos
• Dalyvavimas egzaminų metu 

• Tikslas padėti dėstytojams užtikrinti tvarką egzamino metu

• Pagalba yra reikalinga tik kelis kartus per semestrą

• Praktikos vieta – Kaunas




