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Įvadas

Įvadas

Prieš Jus ketvirtasis Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros centro iniciatyva leidžiamo Praktikų ir savanorystės 
katalogo numeris, skirtas universiteto studentams. Šiame kataloge daugiau nei 150 privačių įmonių, valstybinių 
institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir Vytauto Didžiojo universiteto padalinių praktikų bei savanoriškos veiklos 
pasiūlymų. Tikimės, jog kiekvienas ras sau tinkamų!

Kataloge standartizuotai yra pateikiama trumpa informacija: apie praktikos ar savanorystės vietą siūlančią įmonę, 
įstaigą ar organizaciją, jos siūlomos praktikos / savanoriškos veiklos pozicijos pavadinimą bei atlikimo sąlygas, 
kurias būsimas praktikantas / savanoris turi įgyvendinti. Kiekviename praktikos ir savanorystės skelbime atskirai yra 
nurodyta, ar galima derinti šias veiklas su studijomis, kokiu laikotarpiu yra priimami praktikantai / savanoriai, į kurias 
iš siūlomų pozicijų yra kviečiami specialius poreikius turintys studentai bei kuriuose iš jų veiklos organizuojamos 
užsienio kalba, taip sudarant galimybę šias veiklas atlikti ir užsienio studentams.

Tikimės, kad šis katalogas padės susirasti praktikos vietą arba išbandyti save savanoriškoje veikloje, taip skinantis 
kelią į darbo rinką!  

Daugiau informacijos: 
VDU Karjeros centras (Studentų reikalų departamentas) 
Adresas: K. Donelaičio g. 52-114, LT-44244 Kaunas 

Internetas: www.karjera.vdu.lt 

Telefonas: +370 37 327 983 

El. paštas: karjera@vdu.lt
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Įmonė vykdo veiklą keliose srityse: šildymo ir mikroklimato įrangos pardavimas / e-komercija; reklamos gamyba.

Kviečia atlikti praktiką
• Marketingo vadybininką 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas

Dalius Girdzevičius, direktorius
El. paštas: dalius@2dg.lt
Telefonas: +370 618 63018
Internetas: www.irsiluma.lt; www.eoras.lt 

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuo 2017 m.
vasario mėn. Ne Ne Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Ligoninės veiklos paskirtis – teikti kokybiškas, saugias, efektyvias, savalaikes, lygiateisiškas, patikimas, orientuotas 
į pacientų bei visuomenės lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas medicininės reabilitacijos, 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 vietos – Vilnius, Kaunas, Elektrėnai
• Praktikos grafikas yra derinamas bendru sutarimu

Alina Skinderienė, Personalo ir dokumentų 
administravimo skyriaus vedėja
El. paštas: personalas@abromiskes.lt
Telefonas: +370 687 86109
Internetas: www.abromiskes.lt   

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Ne Ne Taip

Kandidatuojant paskambinti atsakingam asmeniui.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
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 suprantamas 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“ Atviro jaunimo centre „Vartai“
• „A.C. Patria“ savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“
• „A.C. Patria“ Savanorių centre 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Praktikos metu yra kuratorius, kuris lydi praktikos metu, kartu derinamos veiklos, vyksta įsivertinimai
• Praktikos pobūdis Atviro jaunimo centre „Vartai“: socialinių paslaugų teikimas ir saugaus užimtumo organizavimas
• Praktikos pobūdis savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“: darbas su beišeinančiais ir jau išėjusiais jaunuoliais 

iš globos namų/ globėjų/ šeimynų
• Praktikos pobūdis Savanorių centre: pagalba dirbant su savanorių grupėmis, bendradarbiavimo stiprinimas su 

organizacijomis, savanorystės pristatymai mokymo įstaigose, savanorystės sklaida ir kt. veiklos 
• Praktiką galima derinti su veiklomis skirtinguose centruose, atsižvelgiant į praktikos pobūdį bei lūkesčius 
• Praktikos vieta derinama pagal praktikanto galimybes ne trumpiau kaip 1-2 mėn. (priklausomai nuo pasirinkto 

centro)
• Centre „Vartai“: lankstus grafikas, galimybė įsidarbinti, pasirašoma trišalė sutartis

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

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Derinama
individualiai Ne Ne Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
UAB ADEO WEB, tai 7 metų patirtį sukaupusi IT paslaugų įmonė, dirbanti su didelio mąsto elektroninės komercijos 
projektais. ADEO WEB komandą sudaro jauni specialistai, dirbantys su užsienio ir Lietuvos prekės ženklais bei nuolat 
augantys programavimo, dizaino, projektų valdymo srityse.

Kviečia atlikti praktiką
• PHP programavimo praktiką 
• JavaScript programavimo praktiką
• Projektų Valdymo praktiką 
• UX/UI praktiką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Siūlo praktiką moderniame IT biure su galimybe mokytis, pritaikant jau turimas žinias
• Laukia praktikantų, kurie nori dirbti su tikrais IT projektais, yra smalsūs ir siekiantys daug išmokti, taip pat 

turintys šiek tiek praktinių žinių toje srityje, į kurią aplikuoja
• Praktikos trukmė – 1-3 mėn. 
• Suteikia galimybę praktiką derinti su studijomis

Danielė Bražukaitė, komunikacijos specialistė
El. paštas: daniele@adeoweb.lt
Telefonas: +370 643 15796
Internetas: www.adeoweb.biz
Facebook: www.facebook.com/adeowebnews

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Ne Ne Taip

Kandidatuojant nurodyti poziciją (1 iš 4 pateiktų), atsiųsti trumpą aprašymą, kodėl praktiką nori atlikti būtent ADEO 
WEB įmonėje bei išvardinti turimas praktines žinias su programavimo kalbomis.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

About 
AIESEC – non-political, non-profitable organisation that is helping students to go and do their practice placement 
abroad. We are suggesting a lot of various projects that are connected with VMU studies programmes and 126 
countries all over the world that a student can choose from.

Practice offer
• Practice placement with a possibility to choose from 126 countries all over the world

Conditions
• Practice locations: 126 possible countries all over the world
• Volunteering practice place abroad: length – 6-8 weeks, meals and accommodation are included most of the 

times, projects are based on sustainable development goals that are crucial for today‘s world 
• Also there is a possibility to do the placement in startup company and get a bit of a professional attitude and 

knowledge 
• We are also providing a person who is helping students with everything (here in Lithuania and abroad)
• Schedule and all additional information is going to be provided in a meeting with one of the AIESEC members
• Every single project has elevators that are suitable for a people with disabilities, people there are more then 

happy and ready to help if needed, projects and accomodation are suitable for every kind of people
• If the foreigner is living in Lithuania and is studying here – we can offer him or her a possibility to go abroad. 

There is no possibility for them to go if they are here with ERASMUS or another kind of a program that has a 
student for a short period of time

• The student must agree on the trip, place and time of the practice with the dean of his faculty

Guoda Andriuškevičiūtė, Vice president for Business to 
customer sales
E-mail: guoda.andriuskeviciute@aiesec.lt
Phone: +370 639 27880
Website: http://aiesec.lt/ 
Facebook: www.facebook.com/AIESECinLithuania

Praktice period
Adapted for 
students with 
disabilities

Is the offer
open for  students 
from abroad

Is it possible to
combine studies and
activities of  the position

Constantly Yes Yes Yes

Information will be provided in the meeting.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
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 padalinys
• Lankstus grafikas, todėl galima derinti su studijomis
• Grafikas derinamas su studentu

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

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Ne Ne Taip

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Menų inkubatorius – pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – naudojantis turima infrastruktūra 
(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
• Projekto kordinatorių
• Parodos kuratorių
• Kultūros vadybininką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Anykščiai
• Darbas menų inkubatoriuje
• Praktika gali būti suderinama su studijomis pagal lankstų grafiką 
• Galimybė dirbti nuotoliniu būdu
• Visas pastatas pritaikytas negalią turintiems asmenims
• Ateityje yra galimybė įsidarbinti

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

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Taip Taip Taip

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Jau daugiau nei 25 metus ARVI vykdo veiklą, kurios verslo filosofijos centrinė ašis – klientas. ARVI veiklos sėkmės 
garantas mokėjimas numatyti kliento poreikius anksčiau, nei jie atsiranda, ir pasiūlyti visapusišką prekių ir paslaugų 
kompleksą. ARVI  vienija dvi dešimtis įmonių, kurios gamina trąšas, pašarus, cukrų, kalakutienos produktus, tvarko 
šalutinius gyvūninius produktus, teikia transporto bei kitas paslaugas. ARVI visada yra atvira naujovėms ir kviečia 
jaunus žmones čia ieškoti savo asmeninio tobulėjimo kelio. ARVI – tai atvira inovacijoms, patikima ir stabili profesionalų 
komanda, kviečianti gabius žmones tobulėti kartu!

Kviečia atlikti praktiką
• Personalo specialistą

Sąlygos
• Praktikos vieta – Marijampolė
• Atsakingumas, kruopštumas, motyvacija, noras tobulėti
• Personalo administravimo/ valdymo pagrindai
• Rusų kalbos mokėjimas – privalumas

Vaida Šverčiauskienė, atrankų koordinatorė
El. paštas: v.sverciauskiene@arvi.lt
Telefonas: +370 656 07427
Internetas: www.arvi.lt
Facebook: www.facebook.com/ARVI-
Draugai-532096756842953

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuo 2017 m. 
sausio mėn. Ne Ne Taip

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Kauno šokio teatras Aura – vienintelis municipalinis šio žanro teatras Lietuvoje, tęsiantis ir vystantis Lietuvos 
šiuolaikinio šokio tradicijas. Teatro įkūrėja ir direktorė žymi šokėja, choreografė ir pedagogė Birutė Letukaitė. Šiuo 
metu trupė yra tarptautinė, dirba šokėjai – profesionalai iš viso pasaulio. „Auros“ organizuojamas tarptautinis šokio 
festivalis AURA tapo ne tik prasminga miesto tradicija, bet ir reikšmingu šalies kultūrinio gyvenimo vyksmu.   

Kviečia atlikti praktiką
• Teatro praktikantą

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Pageidauja, kad būtų kultūros vadybos, menotyros, meno kuratorystės, kūrybinių industrijų, viešųjų ryšių, 

reklamos studentas 
• Tikisi, kad: domiesi kultūra ir šiuolaikiniu menu, esi susipažinęs su šokio teatru „Aura“, esi pozityvus, motyvuotas 

ir pasirengęs atlikti visokias užduotis susijusias su teatro veikla
• Galimybė atlikti praktiką organizuojant renginius, viešųjų ryšių srityje, atliekant įvairias funkcijas šokio 

festivalyje AURA
• Užsienio studentai praktiką gali atlikti šiose srityse: viešųjų ryšių (viešųjų ryšių ir komunikacijos praktika); 

renginių vadybos (renginių organizavimo, reklamos praktika); menotyros (šokio recenzento praktika); 
audiovizalinio meno ir dizaino (renginių filmavimo, fotografavimo, maketavimo ir dizaino praktika)

• Praktika atliekama atsižvelgiant į teatro užimtumą ir prioritetinius tikslus. Pageidaujama lankytis teatre ne 
mažiau nei 3 kartus per savaitę, atlikti patikėtas užduotis nuotoliniu būdu, dalyvauti teatro organizuojamuose 
renginiuose, yra galimybė vykti į gastroles Lietuvoje   

Silvija Butkutė, vadybininkė
El. paštas: vadyba@aura.lt
Telefonas: +370 614 24277
Internetas: www.aura.lt 
Facebook: www.facebook.com/aura.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip Taip

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką, dalyvauti interviu su praktikos mentoriumi.

Nuo rugpjūčio 1 d. 
iki birželio 15 d.  
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Axis Industries – didžiausia pramonės ir energetikos projektus kurianti ir įgyvendinanti įmonių grupė Lietuvoje. 
Grupės įmonės dirba biokuro energetikos, šiluminės technikos, energetikos įrenginių priežiūros ir aptarnavimo bei 
statybų valdymo srityse. Grupėje dirba beveik 1 100 darbuotojų. „Axis Industries“ įmones ir jų kuriamus produktus 
jungia AXIOMA prekės ženklas.

Kviečia atlikti praktiką
• Teisės skyriuje 
• Rinkodaros skyriuje

Sąlygos
• Praktikos vietos – Vilnius, Kaunas
• Teisės skyrius tikisi, kad: esi 3-4 kurso teisės studentas; turi geras anglų kalbos raštu ir žodžiu žinias (rusų 

kalba – didelis privalumas); puikiai gebi naudotis MS Office programomis; esi kruopštus, iniciatyvus ir jauti 
atsakomybę už savo atliekamus darbus  

• Rinkodaros skyrius iš Tavęs tikisi: kūrybiškumo ir iniciatyvumo; gerų organizavimo ir komunikavimo įgūdžių; 
anglų ir / ar rusų kalbų žinių; noro kuo daugiau sužinoti ir išmokti

• Pageidaujama praktikos trukmė – 3 mėn.

Inga Arūnaitė, personalo vadybininkė
El. paštas: inga.arunaite@axis.lt
Telefonas: +370 652 89132
Internetas: www.axioma.eu    

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Ne Ne Taip

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el. paštu atranka@axis.lt su nuoroda 
„Praktika teisės skyriuje“ arba „Praktika rinkodaros skyriuje“.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Jau 20 metų sėkmingai veikianti IT bendrovė specializuojasi programavimo darbuose, kompiuterinių sistemų kūrime, 
WEB sprendimuose bei tinklo sistemų projektavime ir įgyvendinime. 

Kviečia atlikti praktiką
• Vadybininką
• Rinkodaros vadybininką 
• Klientų vadybininką 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Svarbu: Tavo motyvacija; bent vidutiniškos rusų ir/ ar anglų kalbos žinios
• Įmonė siūlo: tarptautinės vadybos patirtį; buvimą pilnaverčiu komandos nariu su asmeninėmis užduotimis ir 

atsakomybėmis (praktikantu liksi tik popieriuje!); entuziastingą kolektyvą; galimybę įsidarbinti po praktikos; 
prisidėti prie startup’o įtvirtinimo užsienio rinkose

• Lankstus praktikos grafikas 
• Galimybė dirbti nuotoliniu būdu 
• Sutartis (dvišalė/ trišalė)
• Praktikos trukmė – nuo 4 savaičių iki pusės metų

Algirdas Brilius, direktorius
El. paštas: algirdas@baifoteka.com
Telefonas: +370 698 75345
Internetas: www.cargo2market.com;
www.naujamokykla.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Taip Taip Taip

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Baltic transline, UAB – tarptautinių krovinių gabenimo ir ekspedijavimo kompanija, teikianti kompleksines logistikos 
paslaugas.

Kviečia atlikti praktiką
• Administracijoje/ apskaitoje/ buhalterijoje/ finansuose
• Vadyboje (logistika/ transportas) 
• Pardavimuose 
• IT 

Sąlygos
• Praktikų vietos – Verslo g. 6, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. 
• Pasirašoma trišalė sutartis
• Praktikos laikotarpis ne trumpesnis nei 2-3 mėn.
• Užsienio kalbų mokėjimas (anglų/ rusų/ vokiečių/ lenkų ir kt.) 
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office) 
• Iniciatyvumas, atsakingumas, atidumas, greita orientacija
• Perspektyva įsidarbinti įmonėje po praktikos laikotarpio

Ingrida Smailytė, personalo projektų koordinatorė
El. paštas: ingrida.s@baltictransline.lt
Telefonas: +370 686 22541
Internetas: http://www.baltictransline.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Ne Ne Ne

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
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.

Kviečia atlikti praktiką
• Komunikacijos specialistą 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius
• Įmonė kviečia prisijungti, jeigu: esi kupinas šaunių įdėjų ir ieškai tinkamos aplinkos jas realizuoti; nori dalyvauti 

įmonės veikloje ir kartu siekti globalių tikslų; nori pagilinti savo žinias ir išmokti naujų dalykų   
• Praktikos užduotys: produktų aprašymų rengimas; tekstų rašymas įmonės tinklaraščiams; pranešimų 

žiniasklaidai rengimas; darbas su socialiniais tinklais; kitų organizaciją pristatančių tekstų rengimas; pagalba 
organizuojant renginius     

• Reikalavimai: mažiausiai antro kurso studentas; labai geri rašymo įgūdžiai; anglų kalbos žinios (didžioji dalis 
informacijos pateikiama anglų kalba, reikia rašyti lietuviškai); noras mokytis ir tobulėti; domėjimasis IT sritimi 
būtų privalumas     

• Įmonė siūlo: praktiką dinamiškoje ir augančioje kompanijoje, veikiančioje pagal įnovatyvų modelį; visokeriopą 
pagalbą ir konsultacijas praktikos metu; dedikuotą praktikos vadovą; visas reikalingas darbo priemones; patogią 
darbo vietą su gamtos vaizdu pro langą, pramogas pertraukų metų, draugišką kolektyvą

• Minimali praktikos trukmė – 6 savaitės 
• Galimybė praktiką atlikti nuotoliniu būdu ar lanksčiu grafiku

Andrius Mickevičius, vadovas
El. paštas: business@baltimax.com
Telefonas: +370 699 10788
Internetas: www.baltimax.com
Facebook: https://www.facebook.com/baltimaxsolutions

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Taip Ne Ne

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
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.

Kviečia atlikti praktiką
• Produkto vadovą (-ę) (programinė įranga)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius
• Praktikos veiklos: praktikos metu bus suteikta galimybė įvesti į rinką vieną iš įmonės produktų; reikės sudaryti 

rinkodaros planą, analizuoti konkurentų veiksmus, kurti ir įgyvendinti reklaminę kampaniją, užtikrinti sklandžią 
produkto komunikaciją socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje;  bus suteiktos reikalingos priemonės bei 
skiriama dėmesio, kad praktikos metu pasisemtum pakankamai žinių, bei padėtum pamatus tolimesnei karjerai   

• Reikalavimai: socialinių medijų valdymo įgūdžiai; verslo komunikacijos įgūdžiai, bendraujant raštu ir asmeniškai; 
darbas su informacinėmis duomenų bazėmis; analitiniai įgūdžiai

• Privalumai: geri organizaciniai įgūdžiai, valdymo įgūdžiai; grafinio dizaino įgūdžiai, naudojant Adobe 
Creative Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator) ar panašias programas; sugebėjimas dirbti, laikantis terminų;  
sugebėjimas dirbti komandoje; strateginis mąstymas ir sugebėjimas numatyti verslo galimybes; kūrybiškumas; 
iniciatyvumas

• Praktika gali trukti 12 savaičių arba pagal susitarimą

Andrius Mickevičius, vadovas
El. paštas: business@baltimax.com
Telefonas: +370 699 10788
Internetas: www.baltimax.com
Facebook: https://www.facebook.com/baltimaxsolutions

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Taip Ne Ne

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
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.

Kviečia atlikti praktiką
• Pre-sales inžinierių (programinė įranga) 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius
• Kviečia prisijungti prie komandos, jeigu: esi kupinas šaunių įdėjų ir ieškai tinkamos aplinkos jas realizuoti; 

nori dalyvauti įmonės veikloje ir drauge siekti globalių tikslų; nori, kasdien petis petin dirbti jaunatviškoje ir 
linksmoje profesionalų komandoje

• Praktikos užduotys: domėjimasis IT ir programinės įrangos naujovėmis bei tendencijomis; produktų funkcinių, 
techninių ir licencijavimo savybių išmanymas, nuolatinis žinių apie produktus gilinimas, testavimas; 
produktų techninių savybių pristatymas (online, gyvai)

• Reikalavimai: progaminės ir techninės įrangos veikimo principų supratimas; noras pagerinti išmanymą apie 
programinės įrangos sprendimų pritaikymą; geri komunikaciniai gebėjimai ir noras bendrauti su klientais; 
anglų ar rusų kalbos žinios

• Įmonė siūlo: praktiką dinamiškoje ir augančioje kompanijoje, veikiančioje pagal įnovatyvų modelį; didelį žinių 
bagažą sukaupusių specialistų pagalbą tobulinant profesinius įgūdžius; visas reikalingas darbo priemones; 
patogią darbo vietą su gamtos vaizdu pro langą, pramogas pertraukų metų, draugišką kolektyvą; lankstų grafiką; 
galimybę įsidarbinti įmonėje 

• Praktika gali trukti 12 savaičių arba pagal susitarimą

Andrius Mickevičius, vadovas
El. paštas: business@baltimax.com
Telefonas: +370 699 10788
Internetas: www.baltimax.com
Facebook: https://www.facebook.com/baltimaxsolutions

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Taip Ne Ne

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
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.

Kviečia atlikti praktiką
• Pardavimų vadybininką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius
• Įmonė kviečia prisijungti, jeigu: esi kupinas šaunių įdėjų ir ieškai tinkamos aplinkos jas realizuoti; nori dalyvauti 

įmonės veikloje ir drauge siekti globalių tikslų; nori, kasdien petis petin dirbti jaunatviškoje ir linksmoje 
profesionalų komandoje 

• Praktikos pobūdis: atsakymas į klientų užklausas telefonu ir el. paštu; pagalba pardavimų projektų vadovui; 
potencialių klientų sąrašų sudarymas; kruopštus informacijos fiksavimas įmonės vidinėse sistemose; daug kitų 
naudingos patirties suteikiančių ir nenuobodžių užduočių  

• Reikalavimai: geri komunikaciniai gebėjimai ir noras bendrauti su klientais, įmonės partneriais ir  komanda; 
noras parduoti produktus ir kurti vertę įmonei; noras sužinoti daugybę pardavimų vadybininko karjerai naudingų 
paslapčių; domėjimas IT sritimi ir tendencijomis būtų didelis privalumas; anglų kalbos žinios   

• Įmonė siūlo: praktiką dinamiškoje ir augančioje kompanijoje, veikiančioje pagal įnovatyvų modelį; didelį žinių 
bagažą sukaupusių specialistų pagalbą tobulinant profesinius įgūdžius; visas reikalingas darbo priemones; 
patogią darbo vietą su gamtos vaizdu pro langą, pramogas pertraukų metų, draugišką kolektyvą; lankstų grafiką; 
galimybę įsidarbinti įmonėje   

• Praktika gali trukti 12 savaičių arba pagal susitarimą

Andrius Mickevičius, vadovas
El. paštas: business@baltimax.com
Telefonas: +370 699 10788
Internetas: www.baltimax.com
Facebook: https://www.facebook.com/baltimaxsolutions

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Taip Ne Ne

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
BDO auditas ir apskaita, UAB įkurta 1998 m., o nuo 2002 m. bendrovė tapo tarptautinės audito, apskaitos bei 
konsultacijų kompanijų grupės BDO International vienintele įgaliota atstove Lietuvoje. Tarptautinis požiūris ir griežti 
BDO Global metodologijos reikalavimai leidžia įmonei užtikrinti kokybiškas paslaugas. Daugiau informacijos rasite 
www.bdo.lt.

Kviečia atlikti praktiką
• Auditoriaus asistentą (-ę) 

Sąlygos
• Praktikos vietos – Vilnius, Kaunas
• Įmonė tikisi, kad: esi iniciatyvus (-i), kruopštus (-i), atsakingas (-a), siekiantis (-i) užsibrėžtų tikslų; puikiai dirbi 

kompiuterinėmis programomis „Excel“ ir „Word“; gerai supranti anglų kalbą; nori įgyti profesionalios praktinės 
patirties, įgūdžių bei naujų žinių audito srityje 

• Reikalavimai: kompiuterinis raštingumas; darbo komandoje įgūdžiai; trišalė sutartis praktikos atlikimui
• Privalumai: vairuotojo teisės (B kategorija) ir vairavimo įgūdžiai

Vaida Matijošaitienė, personalo vadybininkė
El. paštas: vaida.matijosaitiene@bdo.lt
Telefonas: +370 37 320390
Internetas: www.bdo.lt 
Facebook: https://www.facebook.com/BDOAALT  

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Derinama 
individualiai Ne Ne Taip

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu vaida.matijosaitiene@bdo.lt.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
BDO auditas ir apskaita, UAB įkurta 1998 m., o nuo 2002 m. bendrovė tapo tarptautinės audito, apskaitos bei 
konsultacijų kompanijų grupės BDO International vienintele įgaliota atstove Lietuvoje. Tarptautinis požiūris ir griežti 
BDO Global metodologijos reikalavimai įmonei leidžia užtikrinti kokybiškas paslaugas. Daugiau informacijos rasite 
www.bdo.lt. 

Kviečia atlikti praktiką
• Apskaitininką (-ę) 

Sąlygos
• Praktikos vietos – Vilnius, Kaunas
• Įmonė tikisi, kad: esi iniciatyvus (-i), kruopštus (-i), atsakingas (-a), siekiantis (-i) užsibrėžtų tikslų; puikiai dirbi 

kompiuterinėmis programomis „Excel“ ir „Word“; nori įgyti profesionalios praktinės patirties, įgūdžių bei naujų 
žinių  apskaitos srityje 

• Reikalavimai: kompiuterinis raštingumas; darbo komandoje įgūdžiai; trišalė sutartis praktikos atlikimui

Vaida Matijošaitienė, personalo vadybininkė
El. paštas: vaida.matijosaitiene@bdo.lt
Telefonas: +370 37 320390
Internetas: www.bdo.lt 
Facebook: https://www.facebook.com/BDOAALT  

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Derinama 
individualiai Ne Ne Taip

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu vaida.matijosaitiene@bdo.lt.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
BDO auditas ir apskaita, UAB įkurta 1998 m., o nuo 2002 m. bendrovė tapo tarptautinės audito, apskaitos bei 
konsultacijų kompanijų grupės BDO International vienintele įgaliota atstove Lietuvoje. Tarptautinis požiūris ir griežti 
BDO Global metodologijos reikalavimai įmonei leidžia užtikrinti kokybiškas paslaugas. Daugiau informacijos rasite 
www.bdo.lt. 

Kviečia atlikti praktiką
• Administratorių (-ę)

Sąlygos
• Praktikos vietos – Vilnius, Kaunas
• Įmonė tikisi, kad: esi iniciatyvus (-i), kruopštus (-i), atsakingas (-a), siekiantis (-i) užsibrėžtų tikslų; puikiai dirbi 

kompiuterinėmis programomis „Excel“ ir „Word“; nori įgyti profesionalios praktinės patirties, įgūdžių bei naujų 
žinių administracijos bei personalo valdymo srityse 

• Reikalavimai: kompiuterinis raštingumas; darbo komandoje įgūdžiai; trišalė sutartis praktikos atlikimui

Vaida Matijošaitienė, personalo vadybininkė
El. paštas: vaida.matijosaitiene@bdo.lt
Telefonas: +370 37 320390
Internetas: www.bdo.lt 
Facebook: https://www.facebook.com/BDOAALT  

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Derinama 
individualiai Ne Ne Taip

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu vaida.matijosaitiene@bdo.lt.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Better Day™ Health, – Amerikos kompanija, kurianti ir tobulinanti tokio pačio pavadinimo internetinę sveikatos 
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 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  
• Testuotoją

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kauno mieste esančiame ofise 
• Galimas lankstus darbo grafikas 
• Galimybė įsidarbinti

Algirdas Vaitkevičius, tarptautinės plėtros vadovas 
El. paštas: algirdas@betterdayhealth.com
Telefonas: +370 686 92567
Internetas: http://www.betterdayhealth.com
Facebook: https://www.facebook.com/BetterDayHealth  

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Taip Taip Taip

Kandidatuojant atranka vykdoma, gavus gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir po asmeninio pokalbio.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Advokatų profesinė bendrija Būdvytis ir partneriai specializuojasi verslo teisės ir ginčų sprendimo srityje. Bendrijos 
advokatai turi ilgametę patirtį sprendžiant įvairias verslo problemas, pertvarkant, įsigyjant, 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
• Advokato/ asistentą (-ę)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Lankstus praktikos grafikas, derinamas bendru sutarimu su studentu
• Galimybė įsidarbinti

Andrius Būdvytis, advokatas  
El. paštas: info@budvytis.eu
Telefonas: +370 698 23330
Internetas: www.budvytis.eu  

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne Taip

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

Nuo sausio mėn.
iki birželio mėn.    
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Capital Residence suteikia profesionalias paslaugas verslo ir privatiems klientams, teikia konsultacijas įvairiais 
nekilnojamojo turto (NT) klausimais, padeda įvertinti NT, padeda išnuomoti ar parduoti bei pirkti įvairaus tipo NT.

Kviečia atlikti praktiką
• Nekilnojamojo turto brokerio asistentą (-ę) 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kauno mieste esančiame ofise 
• Praktikos veiklos: klientų paieška, nekilnojamojo turto rinkos analizė, komercinių pasiūlymų rengimas, 

tarpininkavimo sutarčių parengimas, bendravimas su klientais, nekilnojamojo turto objektų apžiūrų planavimas
• Galimybė tęsti veiklą tampant nekilnojamojo turto brokeriu (-e)
• Lankstus grafikas

Mindaugas Mižutavičius, biuro vadovas   
El. paštas: residence@capital.lt 
Telefonas: +370 674 65470
Internetas: www.capitalresidence.lt
Facebook: www.facebook.com/capitalresidence.lt  

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne Taip

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).

Nuolat
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

About
Since the 1940s Citco has provided specialist financial services to alternative investment funds, investors, multinationals 
and private clients worldwide. With over 6,000 employees in 45 countries we pioneer innovative solutions that meet 
our clients’ evolving needs, and deliver exceptional service.

Practice offer
• Internship in Accounting

Conditions
• Practice location – Vilnius 
• All the practice will be English language

Simona Katauskyte, TA Specialist  
E-mail: skatauskyte@citco.com 
Phone: +370 5 2048633
Website: www.citco.com   

For more information, or to apply, contact Human Resources on +370 5 2048633 or submit your application to 
Recruitment-Vilnius@citco.com.

Praktice period
Adapted for 
students with 
disabilities

Is the offer
open for  students 
from abroad

Is it possible to
combine studies and
activities of  the position

For spring 
period No Yes No
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
UAB Elsis PRO yra informacinių sistemų ir programinės įrangos kūrimo bendrovė, priklausanti įmonių grupei „Elsis“. 
Įmonėje dirba virš 60 aukštos kvalifikacijos specialistų: projektų vadovų, sistemų architektų, analitikų, projektuotojų, 
programuotojų, kokybės inžinierių. Įmonė vykdo programinės įrangos kūrimo projektus Lietuvoje ir užsienyje.

Kviečia atlikti praktiką
• Kokybės inžinierių (-ę) (testuotoją)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Naujas pastatas atitinka darbuotojams su negalia keliamus reikalavimus
• Praktika yra atliekama bendru sutarimu su studentu

Vilma Kudirkaitė, personalo vadovė   
El. paštas: cv@elsis.lt
Telefonas: +370 687 81166
Internetas: www.elsis.lt   

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne Taip

Kandidatuojant laisva forma atsiųsti pageidavimą praktikai.

Nuo vasario mėn. 
iki birželio mėn. 
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Inovatyvius sveikatos priežiūros sprendimus teikianti įmonė Lietuvoje. Jau 15 metų dirba sveikatos priežiūros versle, 
esame subūrę atsidavusią, daugiau nei 100 specialistų komandą visame pasaulyje ir vykdome veiklą Europoje, 
Viduriniuose Rytuose, Tolimuosiuose Rytuose, Baltijos šalyse ir Pietryčių Azijoje. Įmonės veiklos sritys: molekulinė ir 
klinikinė diagnostika; kraujo bankininkystė ir hematologija; pramonė; kosmetologija; mikrobiologija; histopatologija 
ir mikroskopija; medicinos įrengimai. 

Kviečia atlikti praktiką
• Sales Manager
• Ambassador of the product 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius
• Sales Manager pozicijai yra šios sąlygos: vykdyti pardavimų vadybininko funkcijas; patirtis nebūtina; apmokome  
• Ambassador of the product pozicijai yra šios sąlygos: invazinės procedūros produktui pristatyti susitikimuose 

ir parodose
• Abiejoms praktikos pozicijoms užimti būtina anglų kalba ne žemesnio kaip B2 lygis

Nendrė Černiauskienė, vyr. vadybininkė 
El. paštas: office@eurogenomas.com
Telefonas: +370 5 2559494
Internetas: www.eurogenomas.com  

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip Taip

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).

Nuolat
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
VšĮ Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas orientuojasi į suaugusiųjų švietimo veiklas 
bei yra vieni iš pirmųjų, kurie Lietuvoje aktyviai skatina Socialinį verslą. Veiklos (iš kur gauna karmos taškų): teikia 
mokymų paslaugas (mylimiausias darbo kūdikis: http://voyagechallenge.com/); skatina verslumą; atlieka mokslinius 
tyrimus; skatina bendradarbiavimą; dalyvauja tarptautiniuose mokymuose; organizuoja socialines akcijas (viena 
žymiausių: „Išgelbėk pianiną“).  

Kviečia atlikti praktiką
• Projektų vadovo asistentą

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Siūlo: atsakingas, įdomias, kūrybiškas ir dinamiškas užduotis; darbą su realiais projektais, o ne „lapų spausdinimą“; 

vietą tobulėti; galimybę pasijausti tikru komandos nariu 
• Svarbu, kad praktikantus „vežtų“: darbiniai iššūkiai; tarptautiniai projektai; nuolatinis mokymasis 
• Lankstus darbo grafikas 
• Saviraiškos laisvė 
• Sudaroma trišalė sutartis  
• Praktika yra neapmokama

Eglė Radzevičiūtė, projektų vadovė-administratorė
El. paštas: egle@europe-institute.com
Telefonas: +370 684 82937
Internetas: http://europe-institute.com
Facebook: https://www.facebook.com/europeinstitute

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne Taip

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

Nuolat
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Fabula Hill + Knowlton Strategies – pirmaujanti Lietuvos komunikacijos paslaugų agentūra, kurios patirtis, duomenys, 
idėjos ir sprendimai padeda klientams stiprinti ryšius su pirkėjais ir visuomene bei sėkmingiau konkuruoti. „Fabula 
Hill+Knowlton Strategies“ teikia strategines ir taktines komunikacijos konsultacijas bei integruotas komunikacijos 
paslaugas. Bendrovė konsultuoja rinkodaros ir korporacinės komunikacijos, krizių prevencijos ir valdymo, skaitmeninės 
komunikacijos, pokyčių ir vidinės komunikacijos klausimais bei teikia kitų sričių komunikacijos konsultacijų paslaugas.

Kviečia atlikti praktiką
• Komunikacijos agentūroje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius 

Justina Vaitkevičiūtė, projektų vadovė
El. paštas: justinav@fabula.lt
Telefonas: +370 645 19178
Internetas: www.fabula.lt    
Facebook: https://www.facebook.com/fabulahkstrategies

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne Taip

Kandidatuojant siųsti trumpą motyvacinį laišką ir rengtų tekstų pavyzdžių.

Nuolat
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
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

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas

Žilvinas Padegimas, direktorius 
El. paštas: zilvinas@itc.lt
Telefonas: +370 698 34480
Internetas: www.cvkaunas.lt   

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne TaipNuolat
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Neringa Menciūnė, laikinai einanti teismo raštinės
vedėjos pareigas 
El. paštas: neringa.menciune@kat.lt
Telefonas: +370 37 787192
Internetas: www.kat.lt
Facebook: www.facebook.com/KaunoApygardosTeismas  

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne Ne

Kandidatuojant siųsti prašymą ir savo gyvenimo aprašymą (CV).

Nuolat

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

Apie
Kauno apygardos teismas yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas, įstatymo priskirtas jo 
kompetencijai, bei apeliacinė instancija apylinkių teismų nuosprendžiams, sprendimams ir nutartims.

Kviečia atlikti praktiką
• Teismo posėdžių sekretorių
• Civilinių bylų skyriaus raštinės poskyrio specialistą
• Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės poskyrio specialistą 
• Informatikos skyriaus specialistą
• Teismo archyvo skyriaus specialistą
• Viešųjų ryšių specialistą
• Teisėjo padėjėją

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas 
• Sudaroma dvišalė/ trišalė sutartis
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Milita Žičkutė-Lindžienė, bendruomeninių veiklų 
koordinatorė
El. paštas: caritas.reintegracija@gmail.com
Telefonas: +370 646 47157
Internetas: www.kaunas.caritas.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne Taip

Kandidatuojant kreiptis tiesiogiai į atsakingą asmenį, kurio kontaktai nurodyti viršuje, ir atvykti susitikimui bei 
pokalbiui.

Nuolat

Apie
Kauno arkivyskupijos Caritas didžiausią dėmesį skiria vaikų ir jaunimo iš pažeidžiamų šeimų, vienišų senelių ir 
vargstančiųjų, pabėgėlių, benamių, nuteistųjų, epilepsija sergančiųjų globai bei su įvaikinimu susijusiems klausimams. 
Kauno arkivyskupijos Caritas tikslas – vykdyti karitatyvinę ir socialinę misiją tarnaujant vargšams. Organizacija vienija 
Kauno arkivyskupijos parapijų, draugijų, kongregacijų, įstaigų, organizacijų ir kitų institucijų Caritas grupes ir siekia 
spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. Caritas grupės veikia beveik visose Kauno arkivyskupijos parapijose.

Kviečia atlikti praktiką
• Socialinio darbo studentą

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas 
• Siūloma atlikti socialinio darbo praktiką ar savanoriauti įvairiose Caritas veikiančiuose padaliniuose ir srityse  
• Lankstus grafikas, su kiekvienu studentu derinamas individualiai
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Birutė Mikulėnaitė, direktoriaus pavaduotoja 
El. paštas: b.mikulenaite@kaunospc.lt 
Telefonas: +370 37 242500
Internetas: www.kaunospc.lt
Facebook: www.facebook.com/kaunospc.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne TaipNuolat

Apie
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 amžiaus, 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 paslaugos senyvo amžiaus asmenims); 2. Vilijampolės vaikų dienos ir 
krizių centras (dienos užimtumas vaikams); 3. Petrašiūnų vaikų dienos centras (dienos užimtumas vaikams).

Kviečia atlikti praktiką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Praktika atliekama bendru sutarimu su studentu

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

L. Jančiauskienė, socialinė darbuotoja
El. paštas: info@kaunoseneliai.lt 
Telefonas: +370 37 407514
Internetas: www.kaunoseneliai.lt
Facebook: Panemunės senelių namai

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip TaipNuolat

Apie
Kauno Panemunės senelių namai yra socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, teikianti stacionarias ir nestacionarias 
socialines paslaugas. Įstaigos misija  – saugus, materialiai aprūpintas, pilnavertis Senelių namų gyventojų gyvenimas 
pagal devizą: „Suteikime metams daugiau gyvenimo!“ Aktyvinti, suburti pagyvenusių žmonių dienos skyriaus lankytojus, 
sudarant sąlygas realizuoti savo sugebėjimus, padėti vieni kitiems ir pagerinti bendruomenės mikroklimatą. Senelių 
namuose yra Ilgalaikės-trumpalaikės socialinės globos skyrius, Pagyvenusių žmonių dienos centras, Dienos socialinės 
priežiūros skyrius ir dienos socialinės globos centras „Demencija“ asmenims, sergantiems senatvine demencija.

Kviečia atlikti praktiką
• Socialinius darbuotojus ir jų padėjėjus

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Lankstus grafikas
• Galimybė įsidarbinti
• Praktika atliekama bendru susitarimu (savaitgaliais neatliekama)

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV), paskambinti telefonu.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Nerijus Mordas, direktorius
El. paštas: nerijus@kerol.lt
Telefonas: +370 666 99988
Internetas: www.kerol.lt 
Facebook: www.facebook.com/daiktukelione;
www.facebook.com/vsi.kerol

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip Taip2017.01.20-
2017.12.30

Apie
Tai visuomeninės gerovės plėtros organizacija, užsiimanti pagalba įvairioms visuomenės grupėms. Įmonės tikslas yra 
skatinti žmones vienytis tam, kad būtų sukurta geresnė ir draugiškesnė visuomenė. Organizacija užsiima socialine, 
aplinkosaugine ir švietėjiška veikla, įgyvendina įvairius projektus, skirtus padėti ne tik socialinę atskirtį patiriantiems 
asmenims, bet ir plačiai visuomenei.  

Kviečia atlikti praktiką
• Marketingo specialistą
• Dizainerį
• IT programuotoją
• Administratorių
• Renginių organizatorių

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Visos pozicijos lanksčiu grafiku derinamos su studijomis ar darbu
• Praktika ar savanoriška veikla yra atliekama bendru sutarimu su studentu

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Vaida Bartusevičienė, rinkodaros projektų vadovė
El. paštas: vaida.bartuseviciene@kopa.lt
Telefonas: +370 650 46777
Internetas: www.kopa.lt 
Facebook: www.facebook.com/SpaustuveKOPA

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip TaipNuolat

Apie
Uždaroji dizaino ir leidybos AB KOPA – jau 25 metai spaudos ir dizaino versle. Moderni, patikima, lyderiaujanti 
komercinės spaudos spaustuvė. Nuolat tobulina darbuotojų kvalifikaciją, procesus ir technologijas. 

Kviečia atlikti praktiką
• Rinkodaros skyriuje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Praktika atliekama bendru sutarimu

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu karjera@kopa.lt.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Simona Eitmontienė, personalo vadybininkė
El. paštas: personalas@kosmelita.lt
Telefonas: +370 616 41757
Internetas: www.eurokos.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne TaipNuolat

Apie
UAB Kosmelita pagrindinė veikla – mažmeninė ir didmeninė prekyba kosmetikos, kūno priežiūros ir higienos 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 specialistų 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
• EUROKOS praktikantą (-ę) (miestas pasirinktinai)

Sąlygos
• Praktikos vieta gali būti bet kuriame mieste, kuriame yra įsikūrusi Eurokos parduotuvė (žr. www.eurokos.lt/

parduotuves) 
• Praktikos metu: turėsite galimybę įgyti ir lavinti savo pardavimo įgūdžius vadovaudamiesi įmonės klientų 

aptarnavimo standartu; gilinsitės į asortimentą ir jo perteikimą klientui; dalyvausite įvairiuose mažmeninės 
prekybos procesuose; analizuosite ir vertinsite klientų aptarnavimo kokybę; tirsite ir analizuosite mažmeninės 
prekybos rinką; dalyvausite įvairiuose vidiniuose mokymuose; išbandysite save atlikdami kitas Jums aktualiais 
užduotis

• Praktika atliekama bendru sutarimu
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Inga Kupetytė-Bunevičienė, personalo vadovė 
El. paštas: inga@laipiojimocentras.lt
Telefonas: +370 616 84794 
Internetas: www.laipiojimocentras.lt 
Facebook: www.facebook.com/laipiojimocentras

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip TaipNuolat

Apie
Įmonė yra patikimas ir modernus laipiojimo centras visai šeimai ir aktyviems žmonėms. Teikia kokybiškas ir išskirtines 
laipiojimo, laisvalaikio ir užimtumo paslaugas, tokias kaip laipiojimas dirbtinių uolų salėje, profesionalios treniruotės 
vaikams ir suaugusiems, kelionės, gimtadieniai ir renginiai, stovyklos.

Kviečia atlikti praktiką
• Viešųjų ryšių studentus 
• Audiovizualinio meno studentus 
• Kūrybinių industrijų studentus

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Viešųjų ryšių studentų praktikos veiklos: komunikacija su klientais, straipsnių rašymas, redagavimas, vertimas, 

spaudos darbai, socialinė komunikacija internete 
• Audiovizualinio meno studentų praktikos veiklos: media klipų kūrimas, fotografavimas, asmeninės iniciatyvos 
• Kūrybinių industrijų studentų praktikos veiklos: pagalba organizuojant renginius, vedant edukacinius 

užsiėmimus ir ruošiant naujas programas, veiklos vykdomuose projektuose
• Įmonė siūlo: tiek fiksuotą, tiek lankstų darbo grafiką, darbą nuotoliniu būdu; kolektyvo ir vadovo pagalbą bei 

konsultacijas praktikos metu; draugišką ir atvirą kolektyvą; galimybę įsidarbinti po praktikos

Kandidatuojant siųsti motyvacinį laišką ir, jei turite, gyvenimo aprašymą (CV).
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

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

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip NeNuolat

Apie
Institute vykdomi fundamentalaus ir taikomojo pobūdžio moksliniai tyrimai augalų selekcijos, biotechnologijos, 
genetikos, fiziologijos, agrotechnikos, augalų apsaugos, vaisių ir daržovių laikymo bei perdirbimo tematikomis. Institute 
sukurta šiuolaikinė mokslinė bazė bei suburtas stiprių specialistų būrys.

Kviečia atlikti praktiką
• Augalų selekcijos, biotechnologijos, genetikos, fiziologijos, agrotechnikos, augalų apsaugos, vaisių ir daržovių 

laikymo bei perdirbimo tematikomis

Sąlygos
• Praktikos vietos – Babtai, Kaunas
• Aukščiau nurodytos praktikos pozicijos pritaikytos vykdyti eksperimentus ar bandymus konsultuojant anglų 

kalba
• Augalų ligų bei kenkėjų rūšinė įvairovė, jų žalingumas, biologijos ir ekologijos ypatumai, naujų kenkėjų 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 technologijos 
• 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 kūrimas bei 

genetinės struktūros keitimas biotechnologiniais metodais

Kandidatuojant siųsti motyvacinį laišką.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Erika Taraškevičiūtė, savanorių koordinatorius
El. paštas: jaunimas.vaikams@gmail.com
Telefonas: +370 651 29944
Internetas: www.latgaja.lt
Facebook: www.facebook.com/lietuvos.atgaja 

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne TaipVasaros 
metu

Apie
Jau 25 metus veikianti vaikų vasaros stovykla. Iš viso per vasarą įvyksta 9 ar daugiau tematinių pamainų, kuriose dirba 
vadovai-savanoriai.

Kviečia atlikti praktiką
• Vaikų vasaros stovyklos vadovą

Sąlygos
• Praktikos vietos – Smarliūnai, Lazdijų raj., poilsiavietė „Zelva“ ir kitos galimos stovyklavietės
• Vaikų vasaros stovyklos vadovas 10 dienų gyvena kartu su vaikais, yra atsakingas už juos, kartu su vadovų 

komanda kuria stovyklos programą
• Prieš pradedant veiklą būsimasis stovyklos vadovas turi praeiti atranką Vilniuje ir sudalyvauti tris dienas 

trunkančiuose mokymuose (kovo-balandžio mėn.) 
• Į stovyklos pamainą vadovai atvyksta dvi dienas anksčiau nei vaikai
• Praktika atliekama vasarą: viena arba kelios stovyklos pamainos vasaros metu, trunkančios 10 dienų

Kandidatuojant reikia užsiregistruoti svetainėje www.latgaja.lt, kai ten bus paskelbta naujų vadovų registracija ir 
atvykti į stovyklos pristatymą bei atranką Vilniuje. 
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Marija Vyšniauskaitė, Švietimo centro vadovė 
El. paštas: marija@llri.lt   
Telefonas: +370 604 60120
Internetas: www.llri.lt 

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip TaipNuolat

Apie
LLRI yra privatus think tank‘as, įsteigtas 1990 m. Įmonės misija yra skleisti ir įtvirtinti laisvės ir atsakomybės, laisvosios 
rinkos bei ribotos valdžios idėjas. Jis rengia tyrimus, reformų koncepcijas, įstatymų projektų ekspertizes, taip pat 
organizuoja konferencijas, seminarus, paskaitas, leidžia knygas.

Kviečia atlikti praktiką
• Ekonomikos srityje
• Komunikacijos srityje
• Švietėjiškų iniciatyvų srityje 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius
• Laukiami motyvuoti studentai, su kuriais bus tariamasi dėl patogiausių sąlygų
• Darbas su tarptautiniais projektais

Norint atlikti praktiką, reikia užpildyti anketą adresu: http://www.llri.lt/svietimo-centras/praktika-llri
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Rita Kamarauskienė, vyriausioji specialistė
El. paštas: rita.kamarauskiene@tm.lt
Telefonas: +370 651 29944
Internetas: www.tm.lt    
Facebook: Teisingumo ministerija 

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Ne TaipNuolat

Apie
Teisingumo ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o 
įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina teisingumo ministrui pavestose valdymo srityse.

Kviečia atlikti praktiką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius
• Sąlygos nurodytos čia: http://www.tm.lt/tm/stud_prakt
• Judėjimo negalią turintiems, nėra slenksčių, yra liftai
• Praktika yra atliekama bendru sutarimu su studentu

Kandidatuojant yra reikalingas Universiteto užklausimas / raštas dėl šio universiteto studento, pageidaujančio atlikti 
praktiką Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje. 
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Laura Urbonavičiūtė, paramos programų koordinatorė
El. paštas: laura@maistobankas.lt
Telefonas: +370 679 80225
Internetas: www.maistobankas.lt 
Facebook: www.facebook.com/kaunomaistobankas 

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne TaipNuolat

Apie
Maisto bankas – tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir dalinantis ją nepasiturinčiais žmonėmis 
besirūpinančioms organizacijoms. Mūsų misija – bendradarbiaujant su maisto gamintojais ir prekybininkais siekti, kad 
tinkamas vartoti maistas nebūtų išmetamas, bet pasiektų nepritekliuje gyvenančiųjų stalą. „Maisto bankas“ propaguoja 
atsakingą maisto vartojimą, racionalią mitybą, skatina efektyvų išteklių naudojimą bei visuomenės solidarumą 
mažinant skurdą ir tausojant aplinką.

Kviečia atlikti praktiką
• Veiklos procesų koordinatorių

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Galimybė susipažinti su unikalia nevyriausybine organizacija iš vidaus 
• Prisidėsite prie socialinės gerovės kūrimo Lietuvoje
• Tapsite draugiško kolektyvo nariu ir susipažinsite su naujais įdomiais žmonėmis 
• Siūlome lankstų darbo grafiką
• Praktika yra atliekama bendru sutarimu su studentu
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Meilutė Apanavičienė, direktorė 
El. paštas: meile.msc@gmail.com
Telefonas: +370 343 91321
Internetas: www.marsc.lt     
Facebook: www.facebook.com/MarijampolesSvietimoCentras    

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip TaipNuolat

Apie
Švietimo centras rengia ir įgyvendina pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
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 arba sociologijos srityje

Sąlygos
• Praktikos vietos – Marijampolė
• 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

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Jolita Kabašinskienė, personalo atrankos vadybininkė 
El. paštas: jolita.scerbinskaitė@maxima.lt
Telefonas: +370 626 01106
Internetas: www.maxima.lt      

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne Taip2017 02 – 
2017 08

Apie
MAXIMA – Lietuvos prekybos rinkos lyderė. Tai didžiausia lietuviško kapitalo įmonė ir didžiausias darbdavys 
Baltijos šalyse. Didžiausio Baltijos šalių mažmeninės prekybos tinklo istorija pradėta 1992 m. Vilniuje, atidarius 
kelias parduotuves su skirtingais pavadinimais. Šiandien prekybos tinklo MAXIMA kūrimosi istoriją galima drąsiai 
vadinti verslo sėkmės istorija, nes po Nepriklausomybės paskelbimo Baltijos šalyse nė viena įmonė nesulaukė tokios 
finansinės sėkmės, žinomumo visuomenėje ir pirkėjų įvertinimo. Kasdien skirtingo formato parduotuvėse MAXIMA 
Lietuvoje apsilanko daugiau nei 550 tūkstančių pirkėjų. 2015 metų sausio 1 d. Lietuvoje veikė 234 parduotuvės.   

Kviečia atlikti praktiką
• Personalo skyriuje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Kęstutis Bartkus, direktorius
El. paštas: info@medinisdebeselis.lt
Telefonas: +370 647 45315
Internetas: www.medinisdebeselis.lt    

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne TaipNuo 2017 m. 
vasario mėn.

Apie
Įmonė gamina medines interjero detales, švenčių dekoracijas, žaislus, baldus.  

Kviečia atlikti praktiką
• Administratorę/ Grafikos dizainerę (-į)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Greta Jankauskaitė, padalinio vadovo asistentė
El. paštas: info@osama.lt
Telefonas: +370 37 352404
Internetas: www.osama.lt  

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne TaipNuolat

Apie
UAB Osama – nuolatos tobulėjanti, ambicingų tikslų siekianti, veržli prekybos paslaugų įmonė. Įkurta Lietuvoje 1997 
m., Latvijoje – 2002 m. Dėl puoselėjamų vertybių ir per ilgus metus atrastos sėkmės formulės išliko konkurencinėje 
kovoje ir tapo viena stipriausių partnerių. Įmonės profesionalumą geriausiai parodo nuolatos augantis klientų, 
produktų bei gamintojų bagažas. Jei esi iniciatyvus, energingas, mėgsti mokytis ir gilintis į darbo procesus – įmonė 
priims tave į savo komandą. Nes čia – Osamoje – atlieka labai svarbų darbą!

Kviečia atlikti praktiką
• Rinkodaros skyriuje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Praktikos veiklos: klientų lankymas kartu su prekybos atstovu, pasiūlymų teikimas, konkurentų analizė, 

pardavimų skatinimo akcijų siūlymas, tekstų internetiniam tinklalapiui ruošimas, prezentacijų ruošimas, kiti 
smulkūs administracinio pobūdžio darbai  

• Bendri reikalavimai: kompiuterinis raštingumas, puikios lietuvių kalbos žinios, puikios anglų kalbos žinios, 
kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakomybės jausmas, žingeidumas 

• Įmonė siūlo: įdomias praktikos užduotis; dinamišką praktikos aplinką, supažindinant tiek su darbu ofise, tiek su 
prekybos sistemomis; galimybę realizuoti savo idėjas ir iniciatyvas; galimybę mokytis ir įgyti praktinių įgūdžių 
dirbant komandoje su savo srities profesionalais 

• Darbščiam, pareigingam ir kūrybingam praktikantui yra perspektyvos ateityje įsidarbinti įmonėje 
• Praktikos laikotarpis derinamas individualiai bendru susitarimu su studentu
• Praktika neatlygintina

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el.paštu info@osama.lt. Informuos tik 
atrinktus kandidatus.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Greta Jankauskaitė, padalinio vadovo asistentė
El. paštas: info@osama.lt
Telefonas: +370 37 352404
Internetas: www.osama.lt  

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne TaipNuolat

Apie
UAB Osama – nuolatos tobulėjanti, ambicingų tikslų siekianti, veržli prekybos paslaugų įmonė. Įkurta Lietuvoje 1997 
m., Latvijoje – 2002 m. Dėl puoselėjamų vertybių ir per ilgus metus atrastos sėkmės formulės išliko konkurencinėje 
kovoje ir tapo viena stipriausių partnerių. Įmonės profesionalumą geriausiai parodo nuolatos augantis klientų, 
produktų bei gamintojų bagažas. Jei esi iniciatyvus, energingas, mėgsti mokytis ir gilintis į darbo procesus – įmonė 
priims tave į savo komandą. Nes čia – Osamoje – atlieka labai svarbų darbą!

Kviečia atlikti praktiką
• Pardavimų skyriuje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Praktikos veiklos: asistavimas vadybininkams, klientų lankymas kartu su prekybos atstovu, bendravimas su 

klientais, darbas su apskaitos programomis, dokumentacijos tvarkymas    
• Bendri reikalavimai: kompiuterinis raštingumas, puikios lietuvių kalbos žinios, kūrybiškumas, iniciatyvumas, 

atsakomybės jausmas, žingeidumas 
• Įmonė siūlo: įdomias praktikos užduotis; dinamišką praktikos aplinką, supažindinant tiek su darbu ofise, tiek su 

prekybos sistemomis; galimybę realizuoti savo idėjas ir iniciatyvas; galimybę mokytis ir įgyti praktinių įgūdžių 
dirbant komandoje su savo srities profesionalais 

• Darbščiam, pareigingam ir kūrybingam praktikantui yra perspektyvos ateityje įsidarbinti įmonėje 
• Praktikos laikotarpis derinamas individualiai bendru susitarimu su studentu
• Praktika neatlygintina

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el.paštu info@osama.lt.
Informuos tik atrinktus kandidatus.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Greta Jankauskaitė, padalinio vadovo asistentė
El. paštas: info@osama.lt
Telefonas: +370 37 352404
Internetas: www.osama.lt  

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne TaipNuolat

Apie
UAB Osama – nuolatos tobulėjanti, ambicingų tikslų siekianti, veržli prekybos paslaugų įmonė. Įkurta Lietuvoje 1997 
m., Latvijoje – 2002 m. Dėl puoselėjamų vertybių ir per ilgus metus atrastos sėkmės formulės išliko konkurencinėje 
kovoje ir tapo viena stipriausių partnerių. Įmonės profesionalumą geriausiai parodo nuolatos augantis klientų, 
produktų bei gamintojų bagažas. Jei esi iniciatyvus, energingas, mėgsti mokytis ir gilintis į darbo procesus – įmonė 
priims tave į savo komandą. Nes čia – Osamoje – atlieka labai svarbų darbą!

Kviečia atlikti praktiką
• Pardavimų automatų skyriuje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Praktikos veiklos: klientų duomenų administravimas informacinėje sistemoje, sutarčių administravimas, 

asistavimas pardavimų vadybininkams, bendravimas su klientais, kiti administracinio pobūdžio darbai 
• Bendri reikalavimai: kompiuterinis raštingumas, puikios lietuvių kalbos žinios, kūrybiškumas, iniciatyvumas, 

atsakomybės jausmas, žingeidumas 
• Įmonė siūlo: įdomias praktikos užduotis; dinamišką praktikos aplinką, supažindinant tiek su darbu ofise, tiek su 

prekybos sistemomis; galimybę realizuoti savo idėjas ir iniciatyvas; galimybę mokytis ir įgyti praktinių įgūdžių 
dirbant komandoje su savo srities profesionalais 

• Darbščiam, pareigingam ir kūrybingam praktikantui yra perspektyvos ateityje įsidarbinti įmonėje 
• Praktikos laikotarpis derinamas individualiai bendru susitarimu su studentu
• Praktika neatlygintina

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el.paštu info@osama.lt.
Informuos tik atrinktus kandidatus.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Linas Butkus, direktoriaus pavaduotojas
El. paštas: linas.butkus@rppc.lt
Telefonas: +370 687 72536
Internetas: www.rppc.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne TaipNuolat

Apie
Pabėgėlių priėmimo centras yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios 
paskirtis – apgyvendinti užsieniečius, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, užsieniečius, kaip esančias 
ar buvusias su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukas, jų apsisprendimo laikotarpius, nelydimus nepilnamečius 
užsieniečius, įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją.

Kviečia atlikti praktiką
• Arabų kalbos vertėjus

Sąlygos
• Praktikos vieta – Ruklos pabėgėlių priėmimo centro Priėmimo ir integracijos skyrius
• Veikla – vertėjauti tarpininkaujant su pabėgėliais 
• Praktika atliekama bendru sutarimu su ugdymo įstaiga ir studentu 
• Lankstus grafikas 
• Galimybė įsidarbinti 
• Pasirašoma trišalė sutartis

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Greta Likauskaitė, komunikacijos specialistė
El. paštas: greta@presentconnection.nl
Telefonas: +370 636 37047
Internetas: www.presentconnection.lt 

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Ne Taip2017.03.01 – 
2017.06.01

Apie
Present Connection – Kaune įsikūrusi olandiško kapitalo kompanija, teikianti  profesionalias programinės įrangos 
kūrimo paslaugas užsakovams iš visos Europos. Įmonė savo veiklą pradėjo 2012 m. ir šiuo metu sparčiai auga bei 
ieško naujų talentų, kurie pasiruošę bendradarbiauti įgyvendinant technologinius ir kūrybinius projektus.

Kviečia atlikti praktiką
• C# programavimo praktiką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Praktika siūloma III-IV kurso informacinių technologijų krypties studentams
• Kiekvienam studentui yra sudaromas praktikos tvarkaraštis, atsižvelgiant į jo užimtumą studijose 
• Biuro liftas, tualetai bei kitos patalpos yra pritaikytos neįgaliesiems

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Greta Likauskaitė, komunikacijos specialistė
El. paštas: greta@presentconnection.nl
Telefonas: +370 636 37047
Internetas: www.presentconnection.lt 

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip Taip

Apie
Present Connection – Kaune įsikūrusi olandiško kapitalo kompanija, teikianti  profesionalias programinės įrangos 
kūrimo paslaugas užsakovams iš visos Europos. Įmonė savo veiklą pradėjo 2012 m. ir šiuo metu sparčiai auga bei 
ieško naujų talentų, kurie pasiruošę bendradarbiauti įgyvendinant technologinius ir kūrybinius projektus.

Kviečia atlikti praktiką
• Grafinio dizaino praktiką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Praktikos vieta laisva nuo 2017 m. balandžio m., kandidatuoti kviečia nuo kovo mėn.
• Praktika vyksta lanksčiu grafiku, atsižvelgiant į studento užimtumą
• Pagal poreikį pasirašoma dvišalė arba trišalė praktikos sutartis
• Galimybė bendradarbiauti po praktikos
• Trukmė derinama su studentu individualiai
• Liftas, tualetai ir kitos biuro patalpos yra pritaikytos neįgaliesiems

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir atliktų darbų pavyzdžius.

Nuo 2017 m. 
balandžio mėn.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

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

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne Taip

Apie
Įmonės veiklos: tarptautinių krovinių gabenimas; krovinių ekspedijavimas; krovinių sandėliavimas; muitinės 
formalumų tvarkymas.

Kviečia atlikti praktiką
• Administracijoje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Teikia prioritetą studentams, mokantiems 2 užsienio kalbas (žodžiu ir raštu) bei praktikai, kurios trukmė yra 3-4 

mėn.
• Praktikos atlikimą galima derinti su studijomis

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

2017 m. gegužės – 
rugpjūčio mėn.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Gintarė Bartkienė, direktorė
El. paštas: gintare@soltecha.eu
Telefonas: +370 647 45315
Internetas: www.soltecha.eu   

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip Taip

Apie
Įmonė gamina specializuotas šildymo sistemas.

Kviečia atlikti praktiką
• Eksporto vadybininką (-ę)
• Projektuotoją-inžinierių (-ę)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).

Nuo 2017 m.
vasario mėn.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Vaida Šverčiauskienė, atrankų koordinatorė
El. paštas: karjera@arvi.lt
Telefonas: +370 656 07427
Internetas: www.facebook.com/Starapole      

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne Ne

Apie
UAB Starapolė – naujai prikeltas senosios Marijampolės vardas, kuris suvienijo patogius svečių namus, gurmaniško 
maisto virtuvę ir išskirtines biurų bei patalpų įvairioms šventėms nuomos paslaugas. Miesto širdyje įsikūrusios 
„Starapolės“ vardu veikia unikalus restoranas, kuriame galima rasti gurmaniškai paruoštų įvairios mėsos patiekalų. 
Autentika išsiskiria ne tik virtuvė, tačiau ir jaukus bei išskirtinis restorano interjeras, kuris primena namų aplinką.

Kviečia atlikti praktiką
• Vertėją žodžiu (EN-LT, LT-EN)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Marijampolė
• Reikalingos puikios anglų kalbos žinios, gebėjimas laisvai bendrauti anglų ir lietuvių kalbomis

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).

Nuo 2017 m.
sausio mėn.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Jurgita Staronytė, karjeros konsultantė
El. paštas: jurgita.staronyte@swedbank.lt
Telefonas: +370 611 53766
Internetas: www.swedbank.lt
Facebook: www.facebook.com/SwedbankLietuvoje

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Ne TaipNuolat

Apie
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

Sąlygos
• Praktikos vietos – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Alytus, Panevėžys, Marijampolė 
• Praktikantus priima į duomenų tvarkymo, projektų valdymo, duomenų analizės ir tyrimų, klientų lūkesčių 

valdymo ir pardavimų sričių praktikas įvairiuose skyriuose ir Lietuvos miestuose 
• Pradėję praktiką studentai yra kviečiami atlikti e-mokymus apie bankininkystę, įsitraukti į ugdymosi veiklas, 

tokias kaip „Pokalbiai po Ąžuolu“, Įtikinėtojų klubas, Specialistų klubas, susirasti mentorių ar šešėliauti kolegas 
kituose skyriuose 

• Be kasdienių praktikos užduočių praktikantai yra kviečiami į specialiai jiems organizuojamus praktikos 
atidarymo, uždarymo renginius, kassavaitinius susitikimus su įvairių sričių specialistais ir turi  galimybes spręsti 
bankui aktualias problemas studentų darbo grupėse, būti vertinami ir kuruojami savo srities profesionalų 
projekto eigoje 

• Praktikos eigoje ir ją pabaigę studentai yra labai laukiami kandidatuojant į atviras pozicijas, kuriose galėtų tęsti 
savo karjerą Swedbank

• Lūkesčiai praktikantui: tikisi, jog Tau artimos įmonės vertybės: atvirumas, paprastumas, rūpestingumas; esi 
kruopštus (-i), atsakingas (-a), komunikabilus (-i) ir iniciatyvus (-i); turi puikių darbo įgūdžių dirbant grupėje ir 
kolektyve; puikiai moki anglų ir lietuvių kalbas ir esi labai savarankiškas (-a)

Kandidatuoti galima per organizacijos internetinį puslapį www.swedbank.lt „Karjeros“ skiltyje.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Rasa Pietarienė, psichologė
El. paštas: rasa.pietariene@ssinstitut.lt
Telefonas: +370 698 23995
Internetas: www.ssinstitut.lt    
Facebook: www.facebook.com/ssinstitut

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip Taip

Apie
Jau daugiau kaip 10 metų Šeimos santykių institutas (toliau – Institutas) nuosekliai dirba šeimos gerovės srityje. 
Įstaigos misija – padėti tėvams tapti geresniais tėvais, vaikams augti ir išgyventi sunkumus bei krizes, poroms rasti 
būdus kalbėtis ir išgirsti vienas kitą, įvairių sričių specialistams, dirbantiems su šeimomis, suteikti žinių. Visa, kas 
svarbu ir naudinga šeimai, yra svarbu ir įstaigos darbuotojams. Savo misija Institutas įgyvendina teikdamas įvairias 
paslaugas šeimai ir jos nariams, vykdydamas šviečiamąją veiklą, organizuodamas mokymus, seminarus, paskaitas ir 
konferencijas specialistams bei visuomenei. Nuo pat įsikūrimo pradžios Šeimos santykių institutas bendradarbiauja 
su valstybės institucijomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, palaiko tarptautinius ryšius ir dalinasi gerąja 
praktika tiek su nacionaliniais, tiek su užsienio partneriais, įvertindamas ir atstovaudamas klientų poreikiams, siekia 
daryti įtaką valstybės bei politiniams sprendimams.

Kviečia atlikti praktiką
• Psichologijos specialybės studentą 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Psichosoacialinės reabilitacijos vaikų ir paauglių dienos centras, Kaunas
• Praktikos veiklos: vesti grupei užsiėmimus (psichologo priežiūroje), konsultuoti vaikus, vertinti vaikus testų 

pagalba, paskaitos tėvams
• Praktikos reikalavimas būti praktikos vietoje 2 arba 3 dienas per savaitę nuo 13.30 iki 17.30 val. 
• Praktikos pradžioje galima stebėti, vėliau – aktyviai dalyvauti
• Darbo valandos nėra labai lanksčios, tačiau kiekvienu individualiu atveju galima tartis
• Praktikos trukmė – 3 mėn.

Kandidatuojant siųsti motyvacinį laišką elektroniniu paštu.

Nuolat, išskyrus liepos III-IV 
savaites, rugpjūčio I-II savaites
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Margarita Lizdenytė, direktorė
El. paštas: sv.antanodc@gmail.com
Telefonas: +370 671 21308
Internetas: http://www.svantanodc.lt       

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip Taip

Apie
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, seminaruose, mokymuose. Bendradarbiauja su kitomis 
panašia veikla užsiimančiomis organizacijomis Lietuvoje, vykdo bendrus lokalinius, nacionalinius ir europinius 
projektus. Tai yra NVO organizacija ir išsilaiko iš projektų paramos bei aukų.

Kviečia atlikti praktiką
• Socialiniame darbe su vaikais 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kretinga
• Galima atlikti ir praktiką, ir savanorišką veiklą
• Praktikos pozicijai: skyrius, lankstus grafikas, galimybė įsidarbinti, trišalė sutartis ir t.t. 
• Savanorystės pozicijai: lankstus grafikas, prieš pradedant veiklą vykdomi apmokymai ir pan.
• Praktikos ir savanoriškos veiklos atlikimo grafikas gali būti derinama su studentu 
• Užsienio studentai gali mokyti vaikus anglų kalbos
• Praktikos vieta – Kretinga
• Galima atlikti ir praktiką, ir savanorišką veiklą
• Praktikos pozicijai: skyrius, lankstus grafikas, galimybė įsidarbinti, trišalė sutartis ir t.t. 
• Savanorystės pozicijai: lankstus grafikas, prieš pradedant veiklą vykdomi apmokymai ir pan.
• Praktikos ir savanoriškos veiklos atlikimo grafikas gali būti derinama su studentu 
• Užsienio studentai gali mokyti vaikus anglų kalbos

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir prašymą.

Mokslo metų sezonas ir
1,5 mėn. vasaros metu
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Ineta Marmienė, talentų valdymo komandos specialistė
El. paštas: Ineta.Marmiene@telia.lt
Telefonas: +370 618 34672
Internetas: www.telia.lt/karjera    
Facebook: www.facebook.com/telialietuva

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne TaipNuolat

Apie
2017 m. vasario 1 d. „Teo“, „Omnitel“ ir „Baltic Data Center“ tapo viena įmone. Telia Lietuva – #visakotinklas – iš vienų 
rankų teikia telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas. 
Esame tarptautinės Telia Company įmonių grupės, veikiančios 15-oje šalių – nuo Norvegijos iki Turkijos, – dalis. 
Kurdami drauge, dalindamiesi patirtimi ir idėjomis, darome viską, kad technologijos jums padėtų gyventi ir dirbti 
paprasčiau, patogiau ir spalvingiau.

Kviečia atlikti praktiką
• Tinklo tyrimų laboratorijoje 
• Duomenų paslaugų valdymo padalinyje 
• Technologinių procesų ir kokybės valdymo padalinyje 
• Tinklo padalinyje interneto ir TV komandoje 
• Šviesolaidžio tinklo priežiūros komandoje 
• Mokėjimų surinkimo komandoje 
• Verslo klientų aptarnavimo komandoje 
• MS kompleksinių operacijų komandoje 

Sąlygos
• Praktikos vietos – Vilnius, Kaunas
• Tikisi, jog Tu: studijuoji IT, matematiką, ekonomiką ar vadybą; esi motyvuotas (-a), komunikabilus (i) ir turi noro 

daug išmokti dirbant rinkoje lyderiaujančioje bendrovėje, kurioje darbas grindžiamas tarptautiniais standartais; 
esi iniciatyvus (-i) ir turi noro mokytis; esi kantrus (-i), gali ieškoti sprendimo tol, kol pasiseks rasti teisingiausią

• Konkretus praktikos laikas derinamas individualiai su studentu

Prisijunk praktikai su Telia ir įgauk profesinio #pasitikėjimo savimi, patirk naujų #iššūkių, susipažink su Telia #kultūra, 
pamatyk kaip dirba tikri savo srities profesionalai, įkvėpk kitus savo super #idėjomis, pajusk tikrą #komandos palaikymą, 
būk drąsus ir dalinkis savo žiniomis ir vos atvykęs pas mus, palik atvirą savo bagažą naujoms #žinioms!

Jei tai yra būtent tai, ko Tu tikiesi iš praktikos, mes laukiame tavo CV praktika@telia.lt.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Kristina Petravičienė, marketingo direktorė
El. paštas: marketing@thermowave.lt
Telefonas: +370 615 34914
Internetas: www.thermowave.lt
Facebook: www.facebook.com/Thermowavesport   

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip TaipNuolat

Apie
Aktyvaus outdoor‘o aprangos Thermowave prekės ženklas.

Kviečia atlikti praktiką
• Rinkodaros
• Multimedijos 
• Anglų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbų vertėjų 
• Viešosios komunikacijos 
• Pardavimų

Sąlygos
• Praktikos vietos – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Alytus, Panevėžys, Marijampolė
• Lankstus grafikas, yra galimybė praktiką dalinai atlikti iš namų
• Praktikos užduotys derinamos bendru sutarimu pagal studento užimtumą

Kandidatuojant siųsti motyvacinį laišką bei savo gyvenimo prašymą (CV) el. paštu marketing@thermowave.lt. 
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

About 
Tiny Lab Productions is a game development studio from Kaunas, Lithuania, creating casual and free-to-play mobile 
games and massively multiplayer online games (MMO) for PCs since 2010. They are famous for developing the most 
popular racing game series for kids in Google play: “Fun Kid Racing”, and are currently scaling their games production, 
quality and team.

Practice offer
• Game Developer

Conditions
• Practice place – Kaunas
• Internship description: We offer a 1-3 months internship for game developers with an opportunity to get a full 

time job. Sounds great? Read more!  
• During this internship you will: Help to develop mobile games using Unity game engine; Improve your 

programming skills; Learn about gaming industry; Work in a newly formed team with other interns; Work 
closely with artists and level designers who will help you to bring game ideas to life!  

• Requirements: Passion about games; C# programming skills; Experience with Unity or any other code based 
game engine; Desire to grow as a professional game developer; Good social and logical thinking skills, fluent 
English 

• We offer: Internship in the NEW Tiny Lab Productions office in Kaunas (near Central Bus Station); Ergonomic 
workplace; Professional help from the greatest Tiny Lab Productions developers; Opportunity to get a full-time 
job afterwards; Ping-pong, foosball, board and PC games during your free time; Free tea and coffee; Friendly 
staff  

Agnė Šlajienė, administrator
E-mail: agne@tinylabproductions.com
Phone: +370 621 90468
Website: http://tinylabproductions.com
Facebook: www.facebook.com/TinyLabProductions 

Praktice period
Adapted for 
students with 
disabilities

Is the offer
open for  students 
from abroad

Is it possible to
combine studies and
activities of  the position

All the time Ne Yes Yes

Send us your cover letter and resume at jobs@tinylabproductions.com, email subject: Internship for a game 
developer 2017/01.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

About 
Tiny Lab Productions is a game development studio from Kaunas, Lithuania, creating casual and free-to-play mobile 
games and massively multiplayer online games (MMO) for PCs since 2010. They are famous for developing the most 
popular racing game series for kids in Google play: “Fun Kid Racing”, and are currently scaling their games production, 
quality and team.

Practice offer
• Game Designer

Conditions
• Practice place – Kaunas
• Internship description We offer a 1-3 months internship for game designers with an opportunity to get a full 

time job. Sounds great? Read more!  
• During this internship you will: Help to create different game levels using Unity 3D game engine; Improve your 

creativity and attentiveness to details; Learn about gaming industry; Work in a newly formed team with other 
interns; Work closely with artists, game developers and project managers for the game to be completed  

• Requirements: Passion about games; Experience with Unity 3D or any other code based game engine; Creativity 
and attention to details; Desire to grow as a professional game designer; Good social and logical thinking skills, 
fluent English  

• We offer: Internship in the NEW Tiny Lab Productions office in Kaunas (near Central Bus Station); Ergonomic 
workplace; Professional help from the greatest Tiny Lab Productions game designers; Opportunity to get a 
full-time job afterwards; Ping-pong, foosball, board and PC games during your free time; Free tea and coffee; 
Friendly staff

Agnė Šlajienė, administrator
E-mail: agne@tinylabproductions.com
Phone: +370 621 90468
Website: http://tinylabproductions.com
Facebook: www.facebook.com/TinyLabProductions 

Praktice period
Adapted for 
students with 
disabilities

Is the offer
open for  students 
from abroad

Is it possible to
combine studies and
activities of  the position

All the time Ne Yes Yes

Send us your cover letter and resume at jobs@tinylabproductions.com, email subject: Internship for a game 
developer 2017/01.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Kristijana Blaževičienė, atrankų specialistė 
El. paštas: kaunas@transcom.com   
Telefonas: +370 687 49267
Internetas: www.transcom.com

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne TaipNuolat

Apie
Transcom – vienas lyderiaujančių pasaulyje kontaktų centrų, teikiantis profesionalias klientų aptarnavimo, pardavimų, 
techninės pagalbos, skolų valdymo paslaugas. „Transcom“ veikia 23-iose pasaulio šalyse. Įmonė 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, kuriančių išskirtinę Klientų  patirtį kasdien.

Kviečia atlikti praktiką
• Žmogiškųjų išteklių skyriuje 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Ieško žmogaus, kupino entuziazmo ir norinčio tobulėti! Jei manai, kad būtent toks ir esi, tuomet prisijunk ir būk 

atsakingas už: atrankų organizavimą ir vykdymą (darbo skelbimų ruošimas bei talpinimas, CV atranka, interviu 
su kandidatais); įdarbinimo bei kitų dokumentų administravimą; bendravimą su įmonės darbuotojais; kitas 
administracines ir organizacines užduotis

• Praktikos trukmė 2 arba 3 mėn. (30 arba 40 valandų per savaitę)
• Trišalė arba savanoriška praktika  
• Praktiką galite atlikti iš karto  

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) adresu kaunas@transcom.com. 



66

Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Gabija Lukšaitė, projektų koordinatorė 
El. paštas: info@transparency.lt  
Telefonas: +370 5 212 6951

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip TaipNuolat

Apie
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 skaidrumui didinti, jaunimo antikorupcinio 
švietimo ir kitose srityse.

Kviečia atlikti praktiką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius
• Praktikos trukmė – 2-5 mėn. (arba ilgiau pagal susitarimą)
• Praktikos grafikas derinamas bendru sutarimu su studentu
• Trišalė praktikos sutartis

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir trumpą motyvacinį laišką el. paštu info@transparency.lt. 
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Deimantas Norkeliūnas, projektų vadovas
El. paštas: job@valuetech.lt
Telefonas: +370 658 00855
Internetas: www.valuetech.lt 
Facebook: www.facebook.com/valuetechgroup

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip TaipNuolat

Apie
Valuetech, UAB  is an IT company belonging to the Valuetech Group, global System Integration and IT consultancy 
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 programuotoją

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius, Lietuva, arba Cosenza, Italija
• Svarbu: noras tobulėti ir mokytis; gebėjimas bendrauti anglų kalba; atsakingas požiūris į darbą; gebėjimas 

dirbti komandoje 
• Praktika atliekama pagal dvišalę, trišalę sutartį bendru sutarimu su studentu ar/ ir universitetu
• Sėkmingai atlikus praktiką, suteikia galimybę įsidarbinti
• Praktikos trukmė – ne trumpiau 2 mėn.
• Lankstus grafikas 

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Simona, administratorė
El. paštas: karjera.kaunas@vici.eu
Telefonas: +370 37 314484
Internetas: www.viciunaigroup.eu

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip TaipDerinama 
individualiai

Apie
Vičiūnų įmonių grupė – tai viena moderniausių, ekonomiškai stipriausių ir didžiausių verslo bendrovių Lietuvoje. 
Grupės įmonės plėtoja maisto produktų gamybos, platinimo, pardavimo, logistikos, pervežimo ir vysto žemės ūkio 
verslus. 80 įmonių ir 12 modernių fabrikų veikia 17 Europos šalių, čia dirba daugiau nei 7500 žmonių. „Viči“ ženklu 
pažymėta produkcija keliauja į daugiau nei 58 pasaulio šalis. „Vičiūnų“ įmonių grupė nuolat investuoja į naujus verslo 
projektus, plečia veiklos sritis, žengia į naujas pasaulines rinkas. „Vičiūnų“ grupės verslas koordinuojamas Lietuvoje 
dirbančių specialistų. 

Kviečia atlikti praktiką
• Finansų skyriuje (Kaune) 
• Informacinių technologijų skyriuje (Kaune) 
• Kokybės priežiūros skyriuje (Kaune arba Plungėje) 
• Logistikos skyriuje (Kaune) 
• Maisto technologijos skyriuje (Kaune arba Plungėje) 
• Marketingo – rinkodaros skyriuje (Kaune) 
• Pardavimų skyriuje (Kaune) 
• Personalo skyriuje (Kaune arba Plungėje) 
• Teisės skyriuje (Kaune)

Sąlygos
• Praktikos vietos – Kaunas, Plungė
• Pasirašoma trišalė arba savanoriškos praktikos sutartis
• Galimybė įsidarbinti po praktikos laikotarpio

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „Praktika“ nurodant miestą, kuriame norite atlikti 
praktiką.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Erika Ališauskienė, administratorė
El. paštas: info@vilast.lt
Telefonas: +370 37 201107
Internetas: www.vilast.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip Taip

Apie
Advokatų profesinė bendrija teikia teisines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims nuo 2011 m. Advokatas dr. 
Paulius Astromskis specializuojasi sandorių struktūros, verslo valdymo ir projektų finansavimo klausimais, ruošia 
sutartis ir bendrovių steigimo, įsigijimo ar valdymo dokumentus, atstovauja derybose 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
• Įvairių ne teisės srities specialybių studentus: marketingo, vadybos, dizaino bei informacinių technologijų sričių

Sąlygos
• Praktikos vieta – Donelaičio g. 24 -1, Kaunas 
• Praktikantai priimami su privalomąją praktikos sutartimi   
• Praktikos grafikas derinimas individualiai 

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).

Pavasario ar 
rudens semestras
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Dovilė Medėkšaitė, Biuro ir viešųjų pirkimų vadovė
El. paštas: dovile@visionary.lt
Telefonas: +370 650 77146
Internetas: www.visionary.lt/careers 
Facebook: www.facebook.com/VisionaryAnalytics
LinkedIn: www.linkedin.com/company/visionary-analytics-uab 

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip Taip

Apie
Visionary Analytics yra privatus politikos analizės ir mokslinių tyrimų centras, teikiantis paslaugas Europos Komisijos 
institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir nacionalinėms valdžios įstaigoms. Įmonės tikslas yra kurti, perduoti 
ir taikyti naujas tarptautinio lygio žinias bei novatoriškus sprendimus ir/ ar technologijas, padedančias spręsti 
šiuolaikinius viešosios politikos iššūkius, skatinančias pokyčius ir kuriančias realią vertę sprendimų priėmėjams 
bei visuomenei. Sukurtas žinias įmonė siekia taikyti pirmiausiai viešosios politikos ir viešojo valdymo tobulinimui 
Lietuvoje ir tarptautiniu mastu bei skleisti reikšmingas pasaulines mokslo žinias ir tarptautinius kokybės standartus 
savo šalyje.

Kviečia atlikti praktiką
• Tyrimų asistentus ir/arba komunikacijos asistentus

Sąlygos
• Praktikos vieta – Visionary Analytics biuras Vilniuje
• Įmonė tikisi, kad: padėsi plėtoti įmonės komunikaciją; prisidėsi organizuojant projektų renginius (fokus grupes, 

diskusijas, seminarus, konferencijas); asistuosi tyrimų projektuose
• Praktikantų laukia nuo 2017 m. pradžios 
• Galimybė atlikti praktiką pagal dvišalę, trišalę sutartį
• Praktikos trukmė – apie 3 mėn. ar ilgiau
• Praktikos grafikas lanksčiai derinamas su studijų grafiku 

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) bei papildomus dokumentus el. paštu dovile@visionary.lt. 

Nuo 2017 m. 
pradžios 
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Praktikos pasiūlym
ai V

D
U

Praktikos pasiūlymai VDU

Jovita Gudaitytė, vyr. koordinatorė
El. paštas: karjera@vdu.lt
Telefonas: +370 37 327983
Internetas: www.karjera.vdu.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Ne Taip

Apie
VDU Karjeros centras – sudėtinė ir integrali universiteto neakademinio padalinio Studentų reikalų departamento 
dalis, kuriame teikiamos su karjera, jos projektavimu bei stebėsena susietos paslaugos studentams, absolventams, 
akademinei bendruomenei, privačiam, valstybiniam ir nevyriausybiniam sektoriui.

Kviečia atlikti praktiką
• Viešosios komunikacijos srities studentus
• Sociologijos srities studentus
• Karjeros valdymo srities studentus

Sąlygos
• Praktikos vieta – VDU Karjeros centras (K. Donelaičio g. 52-114, Kaunas)
• Viešosios komunikacijos srities praktika: rašyti tekstus (lietuvių ir anglų kalbomis), redaguoti tekstus viešinimui 

internetiniame puslapyje ir socialiniuose tinkluose
• Sociologijos ir antropologijos srities praktika: kiekybinių ir kokybinių tyrimų duomenų analizė, aprašymas ir 

pristatymas
• Karjeros valdymo praktika: pagalba teikiant karjeros projektavimo paslaugas studentams ir absolventams
• Pritaikyta judėjimo negalią turintiems asmenims
• Lankstus praktikos atlikimo grafikas

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

Nuolat
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Praktikos pasiūlym
ai V

D
U

Praktikos pasiūlymai VDU

Giedrė Paužaitė, vyr. referentė
El. paštas: giedre.pauzaite@vdu.lt
Telefonas: +370 663 55859
Internetas: http://botanika.vdu.lt/  

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne Taip

Apie
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 Galdikas ąžuoliukų giraite, didžiausia Lietuvoje 
oranžerija, viena gausiausių augalų kolekcijų, didžiausiu rožynu. 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 atlikti praktiką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas 
• Kviečia atlikti praktiką įgyvendinant šias veiklas: 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 (gamtamokslinės ir meninės temos)

• Galima derinti atliekamos praktikos laikotarpį: datas ir laiką

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

Nuolat



73

Praktikos pasiūlym
ai V

D
U

Praktikos pasiūlymai VDU

Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė, prodekanė
El. paštas: ingrida.unikaite-jakuntaviciene@vdu.lt
Telefonas: +370 670 93741
Internetas: www.pmdf.vdu.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne Taip

Apie
VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas (PMDF) – modernus ir tarptautiškas politikos mokslų, viešojo 
administravimo, viešosios komunikacijos tyrimų bei studijų centras. Fakulteto siekis – suteikti aukščiausios kokybės 
universitetinį išsilavinimą, gerinant studijų kokybę ir konkurencingumą politinių ir socialinių mokslų kryptyse. Plėtoti 
tarptautinio lygio mokslo tyrimus ir tapti kompetencijos centru viešosios ir lyginamosios politikos, diplomatijos bei 
komunikacijos srityse. Palaikyti aktyvius išorinius ir vidinius ryšius. Fakultete veikia penkios katedros ir vienas tyrimų 
centras.

Kviečia atlikti praktiką

Sąlygos
• Praktikos vieta – PMDF, Politologijos katedra, Kaunas 
• Praktikos veiklos: reikėtų sukaupti ir atnaujinti duomenis apie fakulteto absolventus, sudaryti jų duomenų 

bazę ir patalpinti PMDF puslapyje; pakalbinti bent 10 absolventų ir surašyti jų pristatymus; susisiekti su 
potencialiomis politikos mokslų absolventų darbo vietomis (soc. partneriais) bei apklausti juos dėl reikiamų 
darbuotojų kompetencijų bei atlikti apklausą, ataskaitą ir apibendrinimą

• Lankstus grafikas, praktikos veiklos planuojamos susitariant dėl grafiko su studentu Apmokymai darbo vietoje 
ir konsultacijos dėl vykdomų veiklų

• Dvišalė/ trišalė sutartis

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir argumentuoti jo pabaigoje, kodėl norėtumėte atlikti tokią 
praktiką. 

2017 03 –
2017 04



74

Praktikos pasiūlym
ai V

D
U

Praktikos pasiūlymai VDU

Loreta Gustainienė, katedros vedėja
El. paštas: loreta.gustainiene@vdu.lt
Telefonas: +370 672 36479
Internetas: http://smf.vdu.lt/katedros/psichologijos-katedra/      

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Ne Taip

Apie
VDU Psichologijos katedra rengia psichologijos bakalaurus ir magistrus, vykdo doktorantūros studijas, rengia ir vykdo 
mokslinius projektus.

Kviečia atlikti praktiką

Sąlygos
• Praktikos vieta – SMF, Psichologijos katedra, Kaunas 
• Praktikos veiklos: pagalba rengiant medžiagą į tinklapį anglų kalba; informacijos Moodle platformoje 

tobulinimas; pagalba rengiant mokslo sklaidos publikacijas viešojoje erdvėje
• Lankstus grafikas
• Pritaikyta judėjimo negalią turintiems asmenims
• Praktika atliekama bendru sutarimu su studentu, galima derinti su studijomis ir darbu

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).

2017 m. pavasario 
semestras



75

Praktikos pasiūlym
ai V

D
U

Praktikos pasiūlymai VDU

Airidas Nutautas, vyresn. specialistas
El. paštas: airidas.nutautas@vdu.lt
Telefonas: +370 652 39195
Facebook: www.facebook.com/VDUsportocentras           

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne Taip

Apie
VDU Sporto centras, kuris yra sudėtinė, struktūrinė Studentų reikalų departamento dalis, organizuoja universiteto 
studentų sporto, fizinio aktyvumo ir sveikatinimo veiklas, rūpinasi žinių apie sportą ir sveikatingumą skleidimu, 
organizuoja sporto varžybas ir renginius, reprezentuoja universitetą sportiniais laimėjimais Lietuvoje ir užsienyje.

Kviečia atlikti praktiką
• Komunikacijos srityje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Sporto centras, Kaunas 
• Praktikos veiklos: straipsnių/ naujienų rašymas, fotografavimas, video kūrimas, maketavimas ir pan. 
• Praktikos sąlygos derinamos abipusiu susitarimu

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).

Nuolat
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

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

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Ne

Apie
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 suprantamas 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 savanoriauti
• „A.C. Patria“ Atviras jaunimo centre „Vartai“ (saugaus užimtumo organizavimas) 
• A. C. Patrios savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“ (savanorystė su beišeinančiais ir jau išėjusiais jaunuoliais 

iš globos namų / globėjų / šeimynų) 
• „A.C.Patria“ Savanorių centre (savanorystės pristatymai mokymo įstaigose, savanorystės sklaida ir kt. veiklos)

Sąlygos
• Savanorystės vieta – Kaunas
• Veikla Atviro jaunimo centre „Vartai“: saugaus užimtumo organizavimas
• Veikla savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“: savanorystė su beišeinančiais ir jau išėjusiais jaunuoliais iš 

globos namų/ globėjų/ šeimynų
• Veikla Savanorių centre: savanorystės pristatymai mokymo įstaigose, savanorystės sklaida ir kt. veiklos
• Savanorystės metu yra kuratorius, kuris lydi savanorystės metu, kartu derinamos veiklos, vyksta įsivertinimai 
• Savanorystę galima derinti su veiklomis skirtinguose centruose, atsižvelgiant į savanorystės lūkesčius 
• Centre „Vartai“ lankstus grafikas

Nuolat

Savanoriavimo
laikotarpis
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Andrius Būdvytis, advokatas 
El. paštas: info@budvytis.eu
Telefonas: +370 698 23330
Internetas: www.budvytis.eu         

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Ne

Apie
Advokatų profesinė bendrija Būdvytis ir partneriai specializuojasi verslo teisės ir ginčų sprendimo srityje. Bendrijos 
advokatai turi ilgametę patirtį sprendžiant įvairias verslo problemas, pertvarkant, įsigyjant, 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 savanoriauti
• Advokato/ teisininko asistentą (-ę)

Sąlygos
• Savanorystės vieta – Kaunas
• Savanoriška veikla yra atliekama bendru sutarimu su studentu
• Lankstus savanoriškos veiklos grafikas
• Galimybė įsidarbinti

Nuo 2017 m. sausio mėn. 
iki 2017 m. birželio mėn.

Kandidatuojant siųsti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.

Savanoriavimo
laikotarpis
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Justina Vaitkevičiūtė, projektų vadovė 
El. paštas: justinav@fabula.lt
Telefonas: +370 645 19178
Internetas: www.fabula.lt       

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Ne

Apie
Fabula Hill + Knowlton Strategies – pirmaujanti Lietuvos komunikacijos paslaugų agentūra, kurios patirtis, duomenys, 
idėjos ir sprendimai padeda klientams stiprinti ryšius su pirkėjais ir visuomene bei sėkmingiau konkuruoti. „Fabula 
Hill+Knowlton Strategies“ teikia strategines ir taktines komunikacijos konsultacijas bei integruotas komunikacijos 
paslaugas. Bendrovė konsultuoja rinkodaros ir korporacinės komunikacijos, krizių prevencijos ir valdymo, skaitmeninės 
komunikacijos, pokyčių ir vidinės komunikacijos klausimais bei teikia kitų sričių komunikacijos konsultacijų paslaugas.

Kviečia savanoriauti
• Asistentą (-ę) komunikacijos agentūroje 

Sąlygos
• Savanorystės vieta – Vilnius

Kandidatuojant siųsti trumpą motyvacinį laišką ir rengtų tekstų pavyzdžių.

Nuolat

Savanoriavimo
laikotarpis
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Agnė Norkutė, komunikacijos specialistė
El. paštas: savanoriai@kvb.lt
Telefonas: +370 37 324445
Internetas: www.kvb.lt
Facebook: www.facebook.com/kvb.lt

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Ne

Apie
Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB ) yra didžiausia Vidurio Lietuvos valstybinė universali biblioteka, aptarnaujanti 
Lietuvos ir užsienio šalių piliečius. KAVB paslaugomis kasmet naudojasi apie 18 tūkst. registruotų vartotojų, kasdien 
apsilanko daugiau kaip 660 lankytojų. Populiariausia paslauga – leidinių skolinimas į namus. Bibliotekoje taip pat 
galima naudotis kompiuteriais ir internetu, vyksta renginiai, parodos, mokymai.

Kviečia savanoriauti
• atliekant edukacines, organizacines, kūrybines, informacines veiklas  

Sąlygos
• Savanorystės vieta – Kaunas
• Edukacinė veikla – mokant įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmones, asistuojant KAVB andragogui
• Organizacinė veikla – organizuojant renginius, parodas, akcijas ir kt. kultūrines bibliotekos programas
• Kūrybinė veikla – atliekant darbus, susijusius su menine raiška, naujų kūrybinių idėjų generavimu ir įgyvendinimu
• Informacinė veikla – kuriant komunikacijos turinį, formuojant įvaizdį, organizuojant informacijos sklaidą bei 

viešinimą
• Pagalbinė veikla – atliekant įvairius pagalbinius darbus padaliniuose
• Savanoriška veikla yra atliekama bendru susitarimu su studentu

Nuolat

Savanoriavimo
laikotarpis
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Ramunė Makštutytė, socialinių programų koordinatorė
El. paštas: r.makstutyte@kaunospc.lt
Telefonas: +370 37 242503
Internetas: www.kaunospc.lt
Facebook: www.facebook.com/kaunospc.lt

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Taip

Apie
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 amžiaus, 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 paslaugos senyvo amžiaus asmenims); 2. Vilijampolės vaikų dienos ir 
krizių centras (dienos užimtumas vaikams); 3. Petrašiūnų vaikų dienos centras (dienos užimtumas vaikams).

Kviečia savanoriauti

Sąlygos
• Savanoriavimo vieta – Kaunas
• Užsienio studentai gali atlikti savanorišką veiklą Petrašiūnų vaikų dienos centre arba Vilijampolės vaikų dienos 

ir krizių centre
• Savanoriškos veiklos trukmė ir dažnis nustatomas bendru sutarimu

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

Nuolat, išskyrus 
liepos mėn.

Savanoriavimo
laikotarpis
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Nerijus Mordas, direktorius
El. paštas: nerijus@kerol.lt
Telefonas: +370 666 99988
Internetas: www.kerol.lt 
Facebook: www.facebook.com/daiktukelione;
www.facebook.com/vsi.kerol

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Ne

Apie
Tai visuomeninės gerovės plėtros organizacija, užsiimanti pagalba įvairioms visuomenės grupėms. Įmonės tikslas yra 
skatinti žmones vienytis tam, kad būtų sukurta geresnė ir draugiškesnė visuomenė. Organizacija užsiima socialine, 
aplinkosaugine ir švietėjiška veikla, įgyvendina įvairius projektus, skirtus padėti ne tik socialinę atskirtį patiriantiems 
asmenims, bet ir plačiai visuomenei.  

Kviečia savanoriauti
• Marketingo specialistą 
• Renginių organizatorių 
• Projektų koordinatorių 
• Atstovą viešiesiams ryšiams

Sąlygos
• Savanoriavimo vieta – Kaunas
• Praktika ar savanoriška veikla yra atliekama bendru sutarimu su studentu

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).

2017-01-20 –
2017-12-30

Savanoriavimo
laikotarpis
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Erika Taraškevičiūtė, savanorių koordinatorius
El. paštas: jaunimas.vaikams@gmail.com
Telefonas: +370 651 29944
Internetas: www.latgaja.lt    
Facebook: www.facebook.com/lietuvos.atgaja

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Ne

Apie
Jau 25 metus veikianti vaikų vasaros stovykla. Iš viso per vasarą įvyksta 9 ar daugiau tematinių pamainų, kuriose dirba 
vadovai-savanoriai.

Kviečia savanoriauti
• Vaikų vasaros stovyklos vadovą 

Sąlygos
• Savanoriavimo vieta – Smarliūnai, Lazdijų raj., poilsiavietė „Zelva“ ir kitos galimos stovyklavietės
• Veikla: vaikų vasaros stovyklos vadovas 10 dienų gyvena kartu su vaikais, rūpinasi jais, kartu su vadovų komanda 

kuria stovyklos programą
• Prieš pradedant veiklą vadovas turi praeiti atranką Vilniuje ir sudalyvauti trijų dienų mokymuose (kovo – 

balandžio mėn.)
• Į stovyklos pamainą vadovai atvyksta dvi dienos anksčiau nei vaikai
• Su savanoriu yra pasirašoma dvišalė savanorystės sutartis
• Savanorystė vyksta vasaros metu

Norintys turi užsiregistruoti svetainėje www.latgaja.lt, ten paskelbus naujų vadovų registraciją ir ateiti į stovyklos 
pristatymą ir atranką Vilniuje.

Vasara

Savanoriavimo
laikotarpis
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Laura Urbonavičiūtė, paramos programų koordinatorė
El. paštas: laura@maistobankas.lt
Telefonas: +370 679 80225
Internetas: www.maistobankas.lt
Facebook: www.facebook.com/kaunomaistobankas

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Ne

Apie
Maisto bankas – tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir dalinantis ją nepasiturinčiais žmonėmis 
besirūpinančioms organizacijoms. Mūsų misija – bendradarbiaujant su maisto gamintojais ir prekybininkais siekti, kad 
tinkamas vartoti maistas nebūtų išmetamas, bet pasiektų nepritekliuje gyvenančiųjų stalą. „Maisto bankas“ propaguoja 
atsakingą maisto vartojimą, racionalią mitybą, skatina efektyvų išteklių naudojimą bei visuomenės solidarumą 
mažinant skurdą ir tausojant aplinką.   

Kviečia savanoriauti

Sąlygos
• Savanoriavimo vieta – Kaunas
• Veiklos: pagalba rūšiuojant produktus sandėlyje ir koordinuojant sandėlio darbus bei pagalba biure, atliekant 

administracinius darbus
• Naudos: susipažinsite su naujais įdomiais žmonėmis; galėsite išbandyti save įvairiose srityse (administracinėse, 

organizacinėse ir kt.); tobulinsite asmeninius įgūdžius bei komandinio darbo patirtį; prisidėsite prie socialinės 
gerovės kūrimo Lietuvoje; susipažinsite su uniukalios nevyriausybinės organizacijos veikla iš vidaus; įgysite 
savanoriško darbo patirties, kuri yra labai vertinama daugelio darbdavių

• Savanoriška veikla yra atliekama bendru sutarimu su studentu

Nuolat

Savanoriavimo
laikotarpis
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Inga Kupetytė-Bunevičienė, direktorė
El. paštas: inga@miegantysdrambliai.lt
Telefonas: +370 616 84794
Internetas: www.laipiojimocentras.lt 
Facebook: www.facebook.com/laipiojimocentras

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Taip Taip

Apie
Įmonė yra patikimas ir modernus laipiojimo centras visai šeimai ir aktyviems žmonėms. Teikia kokybiškas ir išskirtines 
laipiojimo, laisvalaikio ir užimtumo paslaugas, tokias kaip laipiojimas dirbtinių uolų salėje, profesionalios treniruotės 
vaikams ir suaugusiems, kelionės, gimtadieniai ir renginiai, stovyklos.

Kviečia savanoriauti
• Socialinio darbuotojo padėjėją 
• Įvairiose srityse (nuo tiesioginio darbo su vaikais iki fotografavimo ir viešosios komunikacijos, renginių 

organizavimo, vietinių iniciatyvų/ projektų įgyvendinimo)

Sąlygos
• Savanoriavimo vieta – Kaunas
• Socialinio darbuotojo padėjėjo veikla: pagalba laisvalaikio ir sporto užsiėmimuose su vaikais, turinčiais negalią, 

socialinę atskirtį; Lankstus grafikas; Ateityje galimybė įsidarbinti projektų vadovu
• Iš savanorio tikisi, kad: esi 18-25 m. amžiaus; svajoji būti tarp ypatingų vaikų; turi neišsenkančios kantrybės; 

nestokoji šypsenų, svajonių ir kūrybiško polėkio; mėgsti dirbti komandoje ir pasiekti užsibrėžtų rezultatų drauge
• Įmonėje savanoriai ir ne tik jie laipioja sienomis, žaidžia ir šoka, pučia burbulus, kvatoja ir kitaip gerai leidžia 

laiką!
• Džiaugsis jei: muzikuoji kokiu nors instrumentu ar dainuoji; pieši, pini, lipdai, kuri, fotografuoji; vairuoji dviratį, 

paspirtuką ar mašiniuką; gyveni netoliese, arba tavo močiutė yra mūsų kaimynė; myli ir saugai gamtą, rūšiuoji; 
laisvalaikiu keliauji po svietą; priimi „sofų surferius“ savo namuose

Atrankoje jokių CV ir motyvacinių, tik pokalbiai apie gyvenimą, vertybes ir norus. Jei esi nuoširdžiai motyvuotas, mes 
tikrai pajusime širdimi!

Nuolat

Savanoriavimo
laikotarpis
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Tomas Parnarauskas, vadovas
El. paštas: parnarauskas@gmail.com
Telefonas: +370 640 77772
Internetas: www.nodbaltic.lt
Facebook: www.facebook.com/eset.antivirusine

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Taip

Apie
Inovatyvių IT sprendimų platinimas.

Kviečia savanoriauti
• Projekto vadovę

Sąlygos
• Savanoriavimo vieta – Vilniuje arba nuotoliniu būdu
• Ieško studentų, kurie savo ateitį sieja su personalo vadyba 
• Užduotis pristatyti įmonėms darbuotojų vidinę kultūrą keliančių sprendimų 
• Reikės paruošti pristatymus, svetainę, ir visą medžiagą, skirtą personalo žmonėms susipažinti su įrankio teikiama 

nauda
• Lankstus grafikas, galimybė realizuoti savo idėjas prisidedant prie įmonių vidinės kultūros ir darbo sąlygų 

gerinimo
• Praktika ar savanoriška veikla yra atliekama bendru sutarimu su studentu ir pan.

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

Nuolat

Savanoriavimo
laikotarpis
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Linas Butkus, direktoriaus pavaduotojas
El. paštas: linas.butkus@rppc.lt
Telefonas: +370 687 72536
Internetas: www.rppc.lt 

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Ne

Apie
Pabėgėlių priėmimo centras yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios 
paskirtis – apgyvendinti užsieniečius, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, užsieniečius, kaip esančias 
ar buvusias su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukas, jų apsisprendimo laikotarpius, nelydimus nepilnamečius 
užsieniečius, įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją. 

Kviečia savanoriauti
• Arabų kalbos vertėjus
• Socialinius darbuotojus

Sąlygos
• Savanoriavimo vieta – Ruklos pabėgėlių priėmimo centras
• Savanorišką veiklą atliks įstaigos priėmimo ir integracijos skyriuje lanksčiu grafiku, pasirašius trišalę sutartį
• Savanoriška veikla būtų atliekama bendru sutarimu su studentu

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

Nuolat

Savanoriavimo
laikotarpis
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Aivaras Rastenis, koordinatorius
El. paštas: aivaras@salesclub.lt
Telefonas: +370 627 65656
Internetas: www.salesclub.lt   
Facebook: www.facebook.com/salesclub.lt

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Ne

Apie
Salesclub.lt jungia geriausius Lietuvos B2B pardavimų bei verslo vystymo profesionalus ir dalinasi žiniomis bei 
patirtimi apie pardavimus. Salesclub.lt tikslas yra palengvinti bei padidinti Lietuvos įmonių pardavimus vietinėje ir 
užsienio rinkose. 

Kviečia savanoriauti
• Straipsnių redaktorių
• Video filmuotoją ir montuotoją
• Savanorį

Sąlygos
• Savanoriavimo vietos – Vilnius, Kaunas
• Lankstus grafikas, apmokymai, mentorystė, galimybė realizuoti savo idėjas, galimybė užimti daugiau atsakomybės 

reikalaujančias pareigas  
• Bendravimas su įmonių vadovais, verslininkais, naujienų portalų redaktoriais, straipsnių autoriais, seminarų 

lektoriais
• Veikla yra atliekama bendru susitarimu, patogiu laiku, todėl galima suderinti su studijomis

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV)/ motyvacinį paštu info@salesclub.lt tema „Noriu tapti 
komandos nariu“.

Nuolat

Savanoriavimo
laikotarpis
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Rasa Pietarienė, psichologė
El. paštas: rasa.pietariene@ssinstitut.lt
Telefonas: +370 698 23995
Internetas: www.ssinstitut.lt      
Facebook: www.facebook.com/ssinstitut

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Ne

Apie
Jau daugiau kaip 10 metų Šeimos santykių institutas (toliau – Institutas) nuosekliai dirba šeimos gerovės srityje. 
Įstaigos misija – padėti tėvams tapti geresniais tėvais, vaikams augti ir išgyventi sunkumus bei krizes, poroms rasti 
būdus kalbėtis ir išgirsti vienas kitą, įvairių sričių specialistams, dirbantiems su šeimomis, suteikti žinių. Visa, kas 
svarbu ir naudinga šeimai, yra svarbu ir įstaigos darbuotojams. Savo misija Institutas įgyvendina teikdamas įvairias 
paslaugas šeimai ir jos nariams, vykdydamas šviečiamąją veiklą, organizuodamas mokymus, seminarus, paskaitas ir 
konferencijas specialistams bei visuomenei. Nuo pat įsikūrimo pradžios „Šeimos santykių institutas“ bendradarbiauja 
su valstybės institucijomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, palaiko tarptautinius ryšius ir dalinasi gerąja 
praktika tiek su nacionaliniais, tiek su užsienio partneriais, įvertindamas ir atstovaudamas klientų poreikiams, siekia 
daryti įtaką valstybės bei politiniams sprendimams. 

Kviečia savanoriauti
• Vaikų ir paauglių dienos centro grupėje

Sąlygos
• Savanoriavimo vieta – Kaunas
• Veikla – padėti vadovėms-psichologėms
• Savanoriavimo laikas: 2 arba 3 kartus per savaitę, nuo 13.45 iki 17.15 val. 
• Trukmė – 3 mėn.

Kandidatuojant siųsti motyvacinį laišką.

Nuolat

Savanoriavimo
laikotarpis
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Jovita Starkutė, direktorė
El. paštas: jovita.starkute@siaureslicejus.lt
Telefonas: +370 626 73254
Internetas: www.siaureslicejus.lt

Savanoriavimo
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Ne

Apie
Šiaurės licėjus – priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokykla, veikianti remiantis sėkmingu skandinavišku ugdymo 
modeliu, pritaikant jį Lietuvoje. Šios mokyklos centre – integruotas ugdymas, mokymasis per realaus gyvenimo patirtis 
bei individualus dėmesys mokinių poreikiams. Bendradarbiaudami su didžiausia ir daugiausia patirties Lietuvoje 
turinčia mokomosios literatūros leidykla „Šviesa“, ugdyme naudojame naujausias bei pažangiausias mokomosios 
literatūros IKT priemones. Mūsų komanda – tai kūrybiški, entuziastingi ir nuolat siekiantys tobulėti, mokytojai. „Šiaurės 
licėjuje“ siekiame padėti kiekvienam darbuotojui atsiskleisti, įgyvendinti savo idėjas bei kryptingai augti ir gilinti savo 
žinias. 

Kviečia savanoriauti
• Mokytojo asistentą

Sąlygos
• Savanoriavimo vieta – Vilnius
• Tikisi, kad Jūs: Esate įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį pradinio ugdymo pedagogo bakalauro laipsnį arba šiuo 

metu studijuojate; Mokytojo darbo patirtis būtų privalumas; Turite aukštą motyvaciją mokytis ir mokyti kitus; 
Esate kūrybingas, entuziastingas, žingeidus ir aktyvus

• Jums siūlo: Įdomų ir prasmingą darbą; Visapusišką mokymo priemonių paketą; Profesinio ir asmeninio 
tobulėjimo galimybes; Galimybę tobulinti savo kompetencijas ir kilti karjeros laiptais; Geras darbo ir atlygio 
sąlygas; Savarankiškumą ir kūrybiškumą skatinančią aplinką

• Savanoriška veikla yra atliekama bendru susitarimu su studentu

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV). 

Variantai
įvairūs
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Kristijana Blaževičienė, atrankų specialistė 
El. paštas: kaunas@transcom.com   
Telefonas: +370 687 49267
Internetas: www.transcom.com

Savanoriavimo
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Ne

Apie
Transcom – vienas lyderiaujančių pasaulyje kontaktų centrų, teikiantis profesionalias klientų aptarnavimo, pardavimų, 
techninės pagalbos, skolų valdymo paslaugas. „Transcom“ veikia 23-iose pasaulio šalyse. Įmonė 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, kuriančių išskirtinę Klientų  patirtį kasdien. 

Kviečia savanoriauti
• Žmogiškųjų išteklių skyriuje 

Sąlygos
• Savanoriavimo vieta – Kaunas
• Siūlo: galimybę susipažinti su darbuotojų atrankų procesu, prisidėti prie vidinių renginių organizavimo, įgyti 

administracinio darbo patirties, pritaikyti teorines žinias praktiškai, gauti geras rekomendacijas
• Siūlo: puikias sąlygas, jauną, aktyvų ir draugišką kolektyvą, visapusišką pagalbą tobulėjant
• Trukmė – 2 mėn. po 30 ar 40 val. per savaitę
• Savanoriškos praktikos sutartis

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) adresu kaunas@transcom.com.

Nuolat
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Gabija Lukšaitė, projektų koordinatorė 
El. paštas: gabija@transparency.lt 
Telefonas: +370 5 212 6951

Savanoriavimo
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Taip

Apie
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 skaidrumui didinti, jaunimo antikorupcinio 
švietimo ir kitose srityse. 

Kviečia savanoriauti

Sąlygos
• Savanoriavimo vieta – Vilnius
• Savanorystės grafikas suderinamas bendru sutarimu su savanoriu
• Trukmė – 2-4 mėn. laikotarpis su galimybe pratęsti 
• Dvišalė sutartis

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką adresu info@transparency.lt.

Nuolat
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Rūta Čilinskaitė, pirmininkė 
El. paštas: vartotojubalsas@gmail.com 
Telefonas: +370 686 75083
Internetas: www.vartotojubalsas.lt    

Savanoriavimo
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Taip Ne

Apie
Asociacijos pagrindinis tikslas – kolektyvinis vartotojų intereso gynimas stebint mažmeninės prekybos bei paslaugų 
rinką ir formuojant kolektyvinius ieškinius arba vartotojų teisių pažeidimų viešinimo akcijas. Vienas iš sėkmingų 
pavyzdžių – laimėta byla prieš TEO LT dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais. Būsimų projektų prioritetai: 
(a) vartotojų teisių gynimas statybų / nekilnojamojo turto sektoriuje, (b) bendradarbiavimas su sveiką produkciją 
gaminančiais / auginančiais smulkiais ūkininkais / gamintojais, (c) sveikos aplinkos (gerbūvio) propagavimas 
kasdieniame gyvenime. 

Kviečia savanoriauti
• Teisininką – konsultantą 
• Projektų vadybininką 
• Komunikacijos specialistą

Sąlygos
• Savanoriavimo vieta – Kaunas
• Visuomeniškumo „gyslelė“ ir entuziazmas – būtini!
• Svarbu, kad turėtumėte galimybę efektyviai komunikuoti el. paštu ir telefonu 
• Periodinis konkrečių užduočių aptarimas ir jų įvykdymo rezultato įvertinimas
• Kartu aptariame užduotis, tikslus ir jų įgyvendinimo terminus, kurie netrukdo studijoms
• Didžioji dalis veiklų gali būti vykdoma nuotoliniu būdu

Kandidatuojant siųskite motyvacinį laišką, kuriame trumpai nurodomos kandidato asmeniškai patirti / pastebėti 
kolektyviniai nesąžiningo elgesio su vartotojais atvejai (avialinijos, mobilaus ryšio kompanijos, finansų įstaigos ir t.t.), 
kurie galėtų būti sprendžiami per kolektyvinisu ieškinius arba per neteismines (viešinimo) akcijas.

Asociacija „Vartotojų balsas“ 

2017 02  – 2018 02
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Savanorystės pasiūlym
ai V

D
U

Savanorystės pasiūlymai VDU

Giedrė Paužaitė, vyr. referentė 
El. paštas: giedre.pauzaite@vdu.lt
Telefonas: +370 663 55859
Internetas: http://botanika.vdu.lt/

Savanoriavimo
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Ne Ne

Apie
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 Galdikas ąžuoliukų giraite, didžiausia Lietuvoje 
oranžerija, viena gausiausių augalų kolekcijų, didžiausiu rožynu. 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

Sąlygos
• Savanoriavimo vieta – Kaunas
• Kviečia savanorius prisijungti 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 (gamtamokslinės ir meninės temos)   

• Darbo laikas ir grafikas yra aptariami individualiai

Nuolat
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Savanorystės pasiūlym
ai V

D
U

Savanorystės pasiūlymai VDU

Loreta Gustainienė, katedros vedėja
El. paštas: loreta.gustainiene@vdu.lt
Telefonas: +370 672 36479
Internetas: http://smf.vdu.lt/katedros/psichologijos-katedra/

Savanoriavimo
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar pritaikyta
užsienio studentams?

Taip Ne

Apie
VDU Psichologijos katedra rengia psichologijos bakalaurus ir magistrus, vykdo doktorantūros studijas, rengia ir vykdo 
mokslinius projektus.

Kviečia savanoriauti

Sąlygos
• Savanoriavimo vieta – SMF, Psichologijos katedra, Kaunas
• Savanorystės veiklos: padėti katedros personalui rengti informaciją anglų kalba, tobulinti informacijos pateikimą 

Moodle sistemoje
• Galima derinti su studijomis, veikla atliekama bendru sutarimu su studentu
• Pritaikyta judėjimo negalią turintiems asmenims
• Lankstus darbo grafikas

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV).

2017 m. pavasario 
semestras



VDU Karjeros centras
K. Donelaičio g. 52-114, LT-44244 Kaunas

El. paštas: karjera@vdu.lt

Telefonas: (8 37) 327 983

www.karjera.vdu.lt


