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Įvadas | Introduction

Prieš Jus jau šeštasis Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros centro iniciatyva leidžiamo Praktikų ir savanorystės 
katalogo numeris, skirtas universiteto studentams. Šiame kataloge rasite 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!

VDU Karjeros centras neatsako už kataloge pateiktų pasiūlymų turinį, įmonės ir organizacijos pačios sprendžia dėl 
praktikos ir / ar savanorystės salygų.

* - Tai antras kartas, kai užsienio studentai gali rasti jiems skirtus pasiūlymus anglų kalba.

Right here in front of you is the seventh Catalogue of Internship and Volunteering Offers, which was issued by the 
Career Centre of Vytautas Magnus university. In this catalogue students will find internship and volunteering offers of 
enterprises, public institutions, non-governmental organisations and departments of Vytautas Magnus university. We 
are hoping that each of you will find something useful in the pages that follow!

The catalogue provides a standardised presentation of enterprise, institution or organisation which is offering 
internship or volunteering opportunities, indicates the name and conditions of the offered internship / volunteering 
position. Each publication of an offer includes information about ability to combine activities with your studies, about 
the period of internship / volunteering, specifies which of offered positions are adapted for students with disabilities 
and which activities are organised in foreign languages*. 

VMU Career Centre is not responsible for the content of the offers published in the Catalogue. Companies and 
organisations decide themselves about the conditions of internship and/or volunteering.

* - This is the second time when this catalogue includes a separate presentation of internship / volunteering offers 
for our foreign students!  

We hope that this catalogue will help you to find a place of internship or you will use an opportunity to test yourself 
in volunteering, which will be useful in finding your path to labour market!

Daugiau informacijos | For more information:
VDU Karjeros centras (Studentų reikalų departamentas) | VMU Career Centre (Student Affairs Department)

Adresas: S. Daukanto g. 27-301, LT-44249 Kaunas | Address: S. Daukanto str. 27, room 301, LT-44249 Kaunas

Internetas: www.karjera.vdu.lt | Website: http://karjera.vdu.lt/en/

Telefonas: +370 37 327 983 | Phone no: +370 37 327 983

El. paštas: karjera@vdu.lt | E-mail: karjera@vdu.lt

http://www.karjera.vdu.lt
http://karjera.vdu.lt/en
mailto:karjera@vdu.lt
mailto:karjera@vdu.lt
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Intership Offers for English Speakers

About
„Helis“ is an innovative and youthful IT company in Kaunas. Together with partners in Poland, Germany, the US, and 
Latin America, we are developing hugely successful web projects and taking over a bigger and bigger market segment 
in the video game market with sure-footed steps towards our goal. Our ideas, dedication, and the forever present 
startup spirit are the things responsible for allowing „Helis“ to progress towards reaching our goals. Our corporate 
culture is primarily based on a clearly defined common goal, great teamwork, and a steadily growing international 
team. 

Proposed position
• Marketing assistant
• Business Communication assistant
• Brand Management assistant 

Conditions of the offer
• Your tasks at „Helis“ will include: Marketing Plan for Gaming projects; Media Plan for Gaming projects; Brand 

segmentation / brand Creation; PR strategy planning; Market Research.

Dovilė Bimbirytė, Talent Acquisition Manager
E-mail: jobs@helis.lt
Phone: +37061614439
Internet: www.helis.lt
Facebook: www.facebook.com/helisday
Linkedin: www.linkedin.com/company/11398005

If you are interested, send us your resume and motivational letter to dovile@helis.lt. 
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About
NGO „Actio Catholica Patria“ - one of the first organizations that has been actively working  with youth affairs in  
Lithuania  since 1991 and offers social and cultural services for young people. The organisation consists of 4 centers:  
Open youth center „Vartai“, Youth empowerment center “Kitaip”, Volunteers center and Methodical center.  The main  
purpose of the organization is to prepare young persons for an independent life. By independence we mean a status  
where a person is able to take care of themselves, of their surrounding environment and people, who are around  
them, and are happy as an individual as well as a member of the community.

Proposed position
• Internship in the open youth center „Vartai“
• Internship in the Volunteers center

Conditions of the offer
• Practice place – Kaunas
• During  the  internship  there  is  a  tutor  who  accompanies  the  trainee  and  coordinates  the  activities.  Self-

assessment sessions are taking place.  Internship in the Open Youth Center „Vartai“: Work with young people  
irrespective of their social situation: individual work, group activities, creation of safe space, etc. provision  of 
social services and organization of safe activities.  

• Internship in the volunteers center: organizational, technical and administrative tasks mainly connected 
to European voluntary programs. Participation in informative events and representation of volunteering in 
general. The internships are coordinated according to the trainee‘s  possibilities for at least 1-2 months. We 
offer a flexible schedule and sign a trilateral agreement. If a student applies for an internship most important is 
the personal motivation. After the interview for the position, we give the space to make the decision. Dialogue 
and relection are most important tools for a successful intership. 

Kristina Mačiulytė, Head of organisation
E-mail: vadove.patria@gmail.com
Phone: +37060019550
Facebook: www.facebook.com/ajcvartai
Website: www.patria.lt
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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 
mostpopular racing game series for kids in Google play: “Fun Kid Racing”, and are currently scaling their games 
production, quality and team.

Proposed position
• Game Developer

Conditions of the offer
• 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: jobs@tinylabproductions.com
Phone: +370 621 90468
Website: www.tinylabproductions.com
Facebook: www.facebook.com/TinyLabProductions 

Send us your cover letter and resume at jobs@tinylabproductions.com, email subject: Internship for a game 
developer
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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 
mostpopular racing game series for kids in Google play: “Fun Kid Racing”, and are currently scaling their games 
production, quality and team.

Proposed position
• Game Level Designer

Conditions of the offer
• 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: jobs@tinylabproductions.com
Phone: +370 621 90468
Website: www.tinylabproductions.com
Facebook: www.facebook.com/TinyLabProductions 

Send us your cover letter and resume at jobs@tinylabproductions.com, email subject: Internship for a game level 
designer.
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About
TutoTOONS is a game studio and publisher with 300+ mobiles games for kids and over 300M downloads worldwide.

Proposed position
• Game Developer Internship

Conditions of the offer
• We offer a short summer internship for junior game developers. As a Game Developer Intern, you will enhance 

your programming skills and learn more about the gaming industry. 

Egle Andriuskeviciene, Administrator
E-mail: jobs@tutotoons.com
Phone: +370 621 90468
Website: www.tutotoons.com
Facebook: www.facebook.com/tutotoons
Linkedin: www.linkedin.com/company/tutotoons
Twitter: https://twitter.com/TutoTOONS
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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 vieta – Vilnius, Kaunas, Elektrėnai
• Praktikos grafikas yra derinamas bendru sutarimu su studentu.

Alina Skinderienė, Personalo ir dokumentų 
administravimo skyriaus vedėja
El. paštas: personalas@abromiskes.lt
Telefonas: +37068786109
Internetas: www.abromiskes.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Ne Taip

Paskambinti atsakingam asmeniui.
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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
• Atvirame Jaunimo Centre „Vartai“;
• Savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“;
• Savanorių centre.

Sąlygos
Praktikos metu yra kuratorius, kuris lydi praktikos metu, kartu derinamos veiklos, vyksta įsivertinimai. Praktikos  pobūdis  
Atviro  jaunimo  centre  „Vartai“:  darbas su jaunuoliais nepriklausomai nuo jų socialinės padėties: individualus darbas, 
grupinės veiklos, saugios erdvės kūrimas, 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). lankstus 
grafikas, galimybė įsidarbinti, pasirašoma trišalė sutartis

Kristina Mačiulytė, Vadovė
El. paštas: vadove.patria@gmail.com
Telefonas: +37060019550
Internetas: www.patria.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Derinama 
individualiai Ne Taip
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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.

Kviečia atlikti praktiką
• Advokato asistentą

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Galimybė derinti su studijomis. Pasirašyti arba dvišalę, arba trišalę sutartį. 

Andrius Būdvytis, Advokatas
El. paštas: office@budvytis.eu
Telefonas: +37069823330

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

3 mėnesiai 
(nuo balandžio 2 d.) Ne Taip

Kandidatuojant į praktikos vietą atsiųsti CV ir motyvacinį laišką. 
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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 – Kaunas
• Kauno padalinys, lankstus grafikas, galimybė derinti su studijomis. Grafikas suderinamas su studentu.

Gitana Jasėnienė, Administracijos vadovė
El. paštas: gitana@aku.lt
Telefonas: +37068515935
Internetas: www.aku.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Visus metus Ne Taip

Kandidatas turi pateikti CV, pagal atrinktus CV kviečiama į pokalbį.

12

Grįžti į turinį | Back to content

mailto:gitana@aku.lt
http://www.aku.lt


Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
VšĮ Alytus Plius leidžia regioninį Alytaus krašto naujienų portalą www.alytusplius.lt. Tai - didžiausia žiniasklaidos 
priemonė Alytaus regione, pateikianti operatyvią ir profesionaliai parengtą informaciją apie Alytaus regiono aktualijas. 

Kviečia atlikti praktiką
• Žurnalistinio darbo praktikantą(-ę)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Alytus
• Numatomos veiklos: informacijos rinkimas, bendravimas su pašnekovais, tekstų rašymas ir redagavimas. 

Praktikantas turėtų lankstų darbo grafiką, tobulėjimo galimybes. Praktika yra atliekama bendru sutarimu su 
studentu.

Aldona Jankauskienė, Redaktorė
El. paštas: aldona@alytusplius.lt
Telefonas: +37069813901
Internetas: www.alytusplius.lt
Facebook: www.facebook.com/alytusplius

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Vasaros 
sezonui Ne Taip

Kandidatuojant atsiųsti CV.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Kalbų mokykla, organizuojanti užsienio kalbų kursus suaugusiems, vaikams bei įmonėms. Atliekami vertimai žodžiu 
ir raštu.

Kviečia atlikti praktiką
• Mokytojus, vertėjus

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius, Kaunas, Klaipėda
• Lankstus grafikas, galimybė įsidarbinti po praktikos, draugiškas kolektyvas ir motyvuojantis atlygis. Praktika 

atliekama bendru susitarimu

Jurgita Pliuškytė, Administratorė
El. paštas: admin@kalbupasaulis.com
Telefonas: +37062023377
Internetas: www.kalbupasaulis.com
Facebook: www.facebook.com/gintare.amber.12

Norintys kandidatuoti, turi atsiųsti CV el. paštu admin@kalbupasaulis.com

14

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Kovo - gegužės mėn., 
rugsėjo - gruodžio mėn. Ne Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
UAB „ARVI KALAKUTAI“ KŪB, veiklą pradėjusi 2004 m., yra vienintelė Baltijos šalyse specializuota kalakutų skerdimo 
ir jų mėsos perdirbimo įmonė, kurios gaminiai tiekiami Lietuvos prekybos tinklams bei eksportuojami į Latviją, Estiją, 
Daniją, Belgiją, Vokietiją, Angliją, Suomiją, Švediją ir kitas Europos šalis. Įmonė turi savo parduotuvių tinklą visoje 
Lietuvoje. Kokybiškos produkcijos gamybai įmonė pasirinko Olandijos bendrovės „Stork“ įrangą. „ARVI KALAKUTAI“ per 
metus perdirba per 7000 tonų kalakutienos.

Kviečia atlikti praktiką
• Personalo specialistą
• Rinkodaros specialistą

Sąlygos
• Praktikos vieta – Marijampolė
• Praktikos sąlygos derinamos su kiekvienu studentu

Šarūnė Liutkevičienė, Personalo veiklos vadovė
El. paštas: personaloskyrius@arvi.lt
Telefonas: +37069878734
Internetas: www.arvikalakutai.lt
Facebook: www.facebook.com/ARVIKALAKUTAI

Kandidatuojant atsiųsti CV.
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Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Visus metus Ne Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Įmonė „Baltimax“ yra IT sprendimų platintoja, kuri pristato pažangius ir patikimus programinės įrangos sprendimus 
verslo klientams ir namų vartotojams. 

Kviečia atlikti praktiką
• Pardavimų asistentą(-ę)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius
• Leiskis į naujų patirčių kelionę, kurioje Tu realizuosi savo idėjas, dalyvausi įmonės veikloje ir kartu su mumis 

sieksi globalių tikslų, pagilinsi savo žinias ir išmoksi naujų dalykų. Praktikos pobūdis: pagalba įmonės pardavimų 
skyriui, atsakymas į klientų užklausas telefonu ir el. paštu, darbas su pardavimus skatinančiais projektais ir 
kitos naudingos patirties suteikiančios užduotys. Siūlome praktiką dinamiškoje ir augančioje kompanijoje, 
veikiančioje pagal inovatyvų modelį. Praktikos metu pažadame visokeriopą pagalbą ir konsultacijas, dedikuotą 
praktikos vadovą, visas reikalingas darbo priemones, įskaitant patogią darbo vietą su gamtos vaizdu pro langą, 
pramogas pertraukų metų, draugišką kolektyvą.  Praktikos trukmė derinama individualiai. Yra galimybė praktiką 
atlikti lanksčiu grafiku.

Andrius Mickevičius, Vadovas
El. paštas: praktika@baltimax.com
Telefonas: +370 699 10 788
Internetas: www.baltimax.com
Facebook: www.facebook.com/baltimaxsolutions
LinkedIn: www.linkedin.com/company/baltimax

Kviečiame atsiųsti savo CV.
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Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Derinama individualiai Taip Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Įmonė „Baltimax“ yra IT sprendimų platintoja, kuri pristato pažangius ir patikimus programinės įrangos sprendimus 
verslo klientams ir namų vartotojams. 

Kviečia atlikti praktiką
• Rinkodaros asistentą(-ę) 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius
• Leiskis į naujų patirčių kelionę, kurioje Tu realizuosi savo idėjas, dalyvausi įmonės veikloje ir kartu su mumis sieksi 

globalių tikslų, pagilinsi savo žinias ir išmoksi naujų dalykų. Praktikos pobūdis: pagalba įmonės rinkodaros skyriui, 
naudingos patirties suteikiančios užduotys, susijusios su rinkodaros projektais, įmonės komunikacijos kanalais, 
e-komercija ir bendravimu su įmonės partneriais. Siūlome praktiką dinamiškoje ir augančioje kompanijoje, 
veikiančioje pagal inovatyvų modelį. Praktikos metu pažadame visokeriopą pagalbą ir konsultacijas, dedikuotą 
praktikos vadovą, visas reikalingas darbo priemones, įskaitant patogią darbo vietą su gamtos vaizdu pro langą, 
pramogas pertraukų metų, draugišką kolektyvą.  Praktikos trukmė derinama individualiai. Yra galimybė praktiką 
atlikti nuotoliniu būdu ar lanksčiu grafiku. 

Andrius Mickevičius, Vadovas
El. paštas: praktika@baltimax.com
Telefonas: +370 699 10 788
Internetas: www.baltimax.com
Facebook: www.facebook.com/baltimaxsolutions
LinkedIn: www.linkedin.com/company/baltimax

Kviečiame atsiųsti savo CV.
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Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Derinama individualiai Taip Taip
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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 – Kaunas
• Galimas lankstus darbo grafikas. Galimybė įsidarbinti.

Algirdas Vaitkevičius, Tarptautinės plėtros vadovas
El. paštas: algirdas@betterdayhealth.com
Telefonas: +37068692567
Internetas: www.betterdayhealth.com
Facebook: www.facebook.com/BetterDayHealth

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Taip Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
CVKaunas.lt - Kauno miesto karjeros portalas.

Kviečia atlikti praktiką 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas,
• Pasiūlymas atlikti praktiką Kaune su galimybe įsidarbinti daliniu užimtumu. Pagrindinės atsakomybės: 

administruoti įmonės socialinius tinklus, dalyvauti personalo atrankos procesuose, atlikti kitus einamuosius 
ofiso darbus. 

Žilvinas Padegimas, direktorius
El. paštas: zilvinas@itc.lt
Telefonas: 869834480
Internetas: www.kaunas.cvzona.lt
Facebook: www.facebook.com/cvkaunas

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuo 2018-03-20d. Taip Taip

Kandidatuojant prašome atsiųsti savo CV. 
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
ESET jau daugiau nei 30 metų suteikia galimybę žmonėms mėgautis saugesne technologija. Mūsų programinė įranga 
užtikrina apsaugą nuo kenkėjiškų programų nelėtinant kompiuterio. ESET Lietuva, valdoma įmonės „NOD Baltic“, kartu 
su Slovakijoje įsteigta kibernetinio saugumo bendrove ESET dirbame Lietuvoje daugiau nei 15 metų. Didžiuojamės, 
jog šiandien ESET pasirinko daugiau kaip 110 milijonų vartotojų visame pasaulyje ir net 243 000 vartotojų pasitiki 
ESET antivirusinėmis programomis ir saugumo sprendimais Lietuvoje.

Kviečia atlikti praktiką
• Skaitmeninės rinkodaros specialistą (-ę)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius
• Internetinio puslapio bei socialinių tinklų priežiūra, jų administravimas; Darbas su Facebook ir kitais socialiniais 

tinklais: komunikacijos tinklelis, kampanijų kūrimas ir įgyvendinimas; Naujienlaiškių kūrimas ir siuntimas. 
Veikla atliekama bendru sutarimu su studentu. Kuo daugiau laiko studentas gali skirti praktikos pozicijai, tuo 
daugiau naudos ir realios patirties bus galima įgyti praktikos metu. 

Neringa Kirijenkaitė, ESET prekės ženklo vadovė
El. paštas: neringa@eset.lt
Telefonas: +37069924428 
Internetas: www.eset.com/lt/
Facebook: www.facebook.com/eset.antivirusine
Linkedin: www.linkedin.com/company/nod-baltic

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

2018-05-01 - 
2018-11-30 Ne Taip

Laukiame Tavo motyvacinio laiško, CV ir jeigu atsiųstum rekomendacijų – jau dabar turi didelį pranašumą. 
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija. Atliekame organizacijų, ekonomikos ir švietimo tyrimus, rinkos 
produktų ir paslaugų analizę. Vykdome internetines, kiekybines ir kokybines apklausas, reprezentatyvius Lietuvos 
gyventojų tyrimus.

Kviečia atlikti praktiką
• Sociologą

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Lankstus darbo grafikas, darbo vieta miesto centre. Bendru susitarimu su studentu, dalį praktikos veiklos galima 

atlikti nuotoliniu būdu.

Kristina Tarnauskienė, Direktorė
El. paštas: info@factus.lt
Telefonas: +37065098011 
Internetas: www.factus.lt
Facebook: www.facebook.com/factusdominus

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Visus metus Ne Taip

Atsiųsti CV.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
„Helio“ komanda - inovatyvi ir jaunatviška IT kompanija. Drauge su partneriais Lenkijoje, Vokietijoje, JAV ir Lotynų 
Amerikoje vystanti iki 12 M lankytojų per mėnesį turinčius projektus bei tvirtu žingsniu užimanti vis didesnę 
kompiuterinių žaidimų rinkos dalį. Kiekvienais metais progresyviai besiplečiantis „Helis“, su neišblėstančia startuolio 
dvasia, kviečia prisijungti energingus, motyvuotus ir iššūkių trokštančius naujus komandos narius.

Kviečia atlikti praktiką
• PHP programuotoją - 3D dizainerį - Iliustratorių

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Prisijunk prie „Helio“ komandos, kur galėsi: plėsti savo žinias PHP programavime; mokytis testavimo scenarijų 

kūrimo; tobulinti darbo su Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator ar Corel Draw programomis žinias.  Tapęs 
komandos dalimi turėsi galimybę prisidėti prie projektų vystymo, dalyvauti nuotykių kupiname ofiso gyvenime – 
išbandyti savo jėgas virtualios realybės žaidimuose, stalo futbolo ar teniso turnyruose, skraidyti po ofisą riedžiu 
ar longboard‘u. Galėsi praktiką derinti su studijomis. Mes tikimės, jog Tu: turi PHP programavimo žinių (ypač 
su Laravel, Symfony karkasais) arba nori jų įgyti; turi labai gerus piešimo ranka įgūdžius, pieši planšete; moki 
dirbti su Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe-Indesign, Corel Draw programomis, jei ne – išmokysime.  
Praktikos vieta - Kaunas, Laisvės alėja.  

Dovilė Bimbirytė, Personalo atrankų specialistė
El. paštas: dovile@helis.lt
Telefonas: +37061614439 
Internetas: www.helis.lt
Facebook: www.facebook.com/helisday
Linkedin: www.linkedin.com/company/11398005

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Derinama 
individualiai Ne Taip

Kandidatuojant siųsti savo CV ir motyvacinį laišką el. paštu dovile@helis.lt, laiško temoje nurodant „Praktika Helyje“.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
UAB „Hoptransa“, specializuota multimodalinių pervežimų ir logistikos paslaugų teikėja, veikianti tarptautinėje 
arenoje, turinti atstovybes, Maskvoje ir JAE. 

Kviečia atlikti praktiką
• Motyvuotus bei atidžius buhalterijos, apskaitos studentus (-es)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Praktikos pobūdis:  susipažinimas su įmonės apskaitos procesais;  pagalba archyvuojant, tvarkant ir sisteminant 

dokumentus; specifinės su apskaitos skyriaus veikla susijusios užduotys; asistavimas apskaitos, buhalterijos 
skyriaus darbuotojams.

• Reikalavimai: 3-4 kurso finansų, apskaitos, buhalterijos specialybių studentas (-ė); kruopštumas, atidumas; 
organizuotumas, gebėjimas tinkamai planuoti savo laiką. 

• Praktikai atlikti BŪTINA trišalė sutartis tarp studento, universiteto / kolegijos ir įmonės, kurioje atliekama 
praktika.

Laura Pivorienė, Personalo projektų vadovė
El. paštas: laura@personalosprendimai.com
Telefonas: + 37068314127 
Internetas: www.hoptrans.eu

Kandidatuojant atsiųsti CV ir motyvacinį laišką.
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Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Derinama
individualiai Ne Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Turto valdymo grupei „Invalda INVL“ priklausančios įmonės („Invalda INVL“ grupė) valdo pensijų ir investicinius 
fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Teikiame 
paslaugas daugiau kaip 180 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniams investuotojams, patikėjusiems 
valdyti virš 540 mln. eurų vertės turto. Kasdien priimame sprendimus siekdami išmintingai investuoti mūsų klientų 
turtą, todėl itin vertiname atsakomybę, profesionalumą, efektyvumą ir atvirumą. 

Kviečia atlikti praktiką
• Klientų konsultavimo centre

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Tikimės, kad Tu: esi motyvuotas(-a), žingeidus(-i) ir norintis(-i) tobulėti; atidus(-i) detalėms; turi gerus darbo 

kompiuteriu įgūdžius; nori tobulėti finansų srityje. Mes siūlome: puikias asmeninio ir profesinio tobulėjimo 
galimybes; naudingus profesinius įgūdžius dirbant draugiškame kolektyve; iššūkį ir laisvę generuoti idėjas.

Diana Gedvilė, Bendrųjų reikalų ir administravimo 
specialistė
El. paštas: Diana.Gedvile@invl.com
Telefonas: +37062060358
Internetas: www.invl.com
Facebook: www.facebook.com/invlassetmanagement

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Derinama 
individualiai Ne Taip

Savo gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką siųskite el. paštu cv@invl.com su nuoroda „Praktikantas(-ė) Kaune“. 
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Teismas yra valstybinė valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikoje. Kauno apygardos teismas 
pirmąja instancija nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas, įstatymo priskirtas jo kompetencijai, o apeliacine 
tvarka – skundus dėl neįsiteisėjusių apylinkių teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarimų.

Kviečia atlikti praktiką
• Teisėjo padėjėją
• teismo posėdžių sekretorių
• raštinės darbuotoją
• archyvarą
• vertėją
• informatiką
• atstovą spaudai
• lituanistą

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Baudžiamųjų bylų skyrius, Civilinių bylų skyrius, teismo archyvo skyrius, teismo raštinė, Informatikos skyrius
• Dvišalė/trišalė sutartis
• Galimybė įsidarbinti 

Gintarė Norkeliūnaitė, Administracijos sekretorė
El. paštas: gintare.norkeliunaite@kat.lt
Telefonas: (8 37) 787 192
Internetas: www.kat.lt
Facebook: www.facebook.com/invlassetmanagement

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Visus metus Ne Ne

Kandidatuojant atsiųsti CV ir motyvacinį laišką.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Kauno apskrities viešoji biblioteka yra didžiausia Vidurio Lietuvos valstybinė universali biblioteka, aptarnaujanti 
Lietuvos ir užsienio šalių piliečius. KAVB tiria bibliotekų veiklą, rengia metodinius ir informacinius leidinius, dalijasi 
informacijos ištekliais, teikia profesinę pagalbą, organizuoja renginius ir įgyvendina bendrus projektus. KAVB 
paslaugomis kasmet naudojasi apie 18 tūkst. registruotų vartotojų, kasdien apsilanko daugiau kaip 660 lankytojų. 

Kviečia atlikti praktiką
• Anglų ir vokiečių filologijos
• Viešosios komunikacijos ir marketingo
• Kūrybinių industrijų
• Sociologijos ir antropologijos studentus

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Galime pasiūlyti įvairaus pobūdžio praktikos veiklas skirtinguose bibliotekos padaliniuose
• Grafikas lankstus, derinamas individualiai
• Visais atvejais pasirašoma trišalė praktikos sutartis
• Praktikos veiklos ir jų grafikas kiekvienu atveju derinamas individualiai su praktikos vadovu

Enrika Kromerova, Žinių vadybos gr. vyresnioji 
metodininkė
El. paštas: e.kromerova@kvb.lt
Telefonas: 837324450
Internetas: www.kvb.lt
Facebook: www.facebook.com/kvb.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Mokslo metų 
laikotarpiu Taip Taip

Norint atlikti praktiką bibliotekoje, reikėtų rašyti el. paštu e.kromerova@kvb.lt. Jūsų bus prašoma užpildyti praktikos 
prašymo formą, nurodant praktikos tikslą, trukmę, pradžios ir pabaigos datas, praktikos veiklas, kurioms teikiamas 
prioritetas. Galima prisegti CV (nėra privaloma). Viskas derinama elektroniniu paštu, vėliau paskiriamas pirminis 
susitikimas. 26
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Kauno arkivyskupijos Caritas savo veikla siekia atliepti labiausiai stokojančiųjų poreikius. Veikla grįsta socialinio 
darbo metodais ir katalikiškomis vertybinėmis nuostatomis į žmogų. Teikiamos kompleksinės paslaugos tiesiogiai 
prašantiems pagalbos bei tikslinės grupėms (nuteistiesiems, benamystę išgyvenantiems, sergantiems epilepsija, 
vaikams patiriantiems sunkumus, globėjams/įtėviams ar globojamiems vaikams, pabėgėliams ir migrantams ir kt.).

Kviečia atlikti praktiką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Veiklose su įvaikintais, globojamais ir našlaičiais vaikais – savanorystė vaikų (paauglių) ugdomosiose 

veiklose, stovyklų metu bei popamokinėje veikloje.  Veiklose su epilepsija sergančiais – bendravimas ir laiko 
praleidimas kartu; kūrybiniai užsiėmimai; išvykos; palydėjimas; užimtumo planavimas ir kt.  Veiklose su 
benamystę išgyvenančiais – buvimas dienos centro veikloje, buvimas su lankytojais.  Stalo žaidimų žaidimas, 
filmų žiūrėjimas ir diskusija; bendravimas; protmūšio organizavimas ir kt. veiklos. Darbo dienomis 8.30-12.30.  
Veiklose su nuteistaisiais – įvairių užsiėmimų (sporto, kūrybinių, vertybinių ir kt) organizavimas ir vykdymas 
pataisos įstaigose, kur atlieka laisvės atėmimo bausmę nuteistieji.  Veiklose su emigrantais ir pabėgėliais  – 
palydėjimas ir pagalba integruojantis į visuomenę. Tai pat pagalba tvarkantis kasdieniniuose ir buitiniuose 
reikaluose.  Veiklos programose administravimo srityje (dokumentų rengimas, dalyvavimas projektų rengimo 
grupėje) bei komunikavimo srityje (viešinimas, straipsniai, akcijos).   Lankstus grafikas. Sudaromos trišalės arba 
dvišalės sutartys. Praktikos atlikimo laikas derinamas su kiekvienu studentu ieškant optimaliausio varianto.

Milita Žičkutė-Lindžienė, Koordinatorė
El. paštas: caritas.reintegracija@gmail.com
Telefonas: 864647157
Internetas: www.kaunas.caritas.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuolat Ne Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) yra stipri daugiau nei 20 metų profesionaliai socialinėje bei 
švietimo srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija. Organizacija dirba socialinės integracijos srityje, padėdama 
spręsti įsidarbinimo bei perkvalifikavimo problemas, gerinant moterų padėtį Lietuvoje, sprendžiant jų užimtumo, 
verslo kūrimo, lyderių ugdymo problemas bei įtakojant palankių įstatymų priėmimą šiose srityse. Taip pat dirbame 
socialinės ekonomikos ir  lygių teisių bei galimybių srityse.  

Kviečia atlikti praktiką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Veiklos įvairios, reikalaujančios tiek kūrybingumo, tiek atsakingumo, t.y. straipsnių rašymas, tinklapio ir socialinės 

paskyros adsministravimas, pagalba atliekant administracines, kasdienes biuro funkcijas, pagalba organizuojant 
mokymus, seminarus ir kt. renginius

• Praktika yra atliekama bendru sutarimu su studentu

Rasmina Čepkauskienė, Direktorė
El. paštas: rasmina@muic.lt
Telefonas: 861492630
Internetas: www.muic.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuo 2018 m. 
kovo 1 d. Ne Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Pavasario sezonui
2018 03 07 - 2018 06 20;

rudens sezonui 
2018 08 01 - 2018 12 24

Ne Taip

Kandidatuojant prašome siųsti trumpą Motyvacinį laišką vadyba@aura.lt, prisistatyti, paminėti kurioje srityje ir 
kuriuo laikotarpiu norite atlikti praktiką. 
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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 administracijoje

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

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

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

funkcijas šokio festivalyje AURA
• Užsienio studentai praktiką gali atlikti šiose srityse:  renginių vadybos (renginių organizavimo, reklamos 

praktika);  audiovizalinio meno ir dizaino (renginių filmavimo, fotografavimo, maketavimo ir dizaino praktika)
• Praktika atliekama atsižvelgiant į teatro užimtumą ir prioritetinius tikslus. Pageidaujama lankytis teatre 

nemažiau nei 3 kartus per savaitę, atlikti patikėtas užduotis nuotoliniu būdu, dalyvauti teatro organizuojamuose 
renginiuose. Yra galimybė vykti į gastroles Lietuvoje.

• Būtinos sąlygos - gera anglų kalba, kompiuterinis raštingumas. praktika atliekama bendru sutarimu suderinus 
su studento galimybėmis ir užimtumu

Silvija Butkutė, vadybininkė
El. paštas: vadyba@aura.lt
Telefonas: 861424277
Internetas: www.aura.lt
Facebook: www.facebook.com/aura.lt/?fref=ts

mailto:vadyba@aura.lt
mailto:vadyba@aura.lt
http://www.aura.lt
http://www.facebook.com/aura.lt


Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
UAB „Kesko Senukai Lithuania“ – didžiausia statybos, remonto ir buities prekių įmonė Baltijos šalyse.  Daugiau nei 
25 metus gyvuojančioje, visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikiančioje įmonėje dirba daugiau nei 3500 
profesionalų, siūlančių platų prekių pasirinkimą žmonėms, statantiems būstą ar gerinantiems savo gyvenamąją 
aplinką.   

Kviečia atlikti praktiką
• Personalo darbuotojų paieškos ir atrankos grupėje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas. 
• Trišalė praktikos sutartis iš mokymosi įstaigos, galima ir savanoriška praktika
• Praktikos trukmė ne mažiau kaip 8 savaitės
• Praktikos metu bus galimybė atlikti įdomias praktines užduotis
• Dirbti ir mokytis padedant profesionaliam įmonės darbuotojui (praktikos vadovui)
• Galimybė tapti įmonės dalimi pasibaigus praktikos laikotarpiui.     

Eglė Būrienė, Darbuotojų paieškos ir atrankos grupės 
vadovė
El. paštas: eglebur@keskosenukai.lt
Telefonas: 865500352
Internetas: www.senukai.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Nuo 2018 metų balandžio 
mėn. iki 2018 rugsėjo mėn. Ne Taip

Kandidatuojant siųsti CV atranka@keskosenukai.lt 
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Cocos yra socialinių tinklų reklamos agentūra, kuri rūpinasi prekinių ženklų komunikacija. Dirbame su tokiais Lietuvos 
gigantais, kaip Lidl Lietuva, PLC Mega, Mineralinis vanduo Vytautas, Lietuvos draudimas, Kalnapilis ir kitais. Cocos 
komanda visada pasiruošusi priimti kūrybingus ir motyvuotus žmones!

Kviečia atlikti praktiką
• Kūrybininką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas. 
• Iš kūrybininko tikimasi – raštingumo, iniciatyvumo ir originalių idėjų.
• Galimybė praktiką atlikti nuotoliniu būdu ar lanksčiu grafiku. 
• Darbas su socialinių tinklų komunikacija, įvaizdžio kūrimu. 
• Darbas su vienomis didžiausių Lietuvos įmonių.
• Puikios darbo sąlygos ir draugiškas kolektyvas.
• Angliakalbis kolektyvas. 

Ieva Mazgytė, Projektų vadovė
El. paštas: ieva@cocos.lt
Telefonas: +37063011682
Internetas: www.cocos.lt 
Facebook: www.facebook.com/cocos.lt
LinkedIn: www.linkedin.com/company/6376747

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne ilgiau 
nei 3 mėn. Ne Taip

Kandidatuojant siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el. paštu ieva@cocos.lt su nuoroda 
„Praktika Cocos“.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Tai aktyvus ir modernus laipiojimo centras visai šeimai bei aktyviems žmonėms. Teikiame kokybiškas ir išskirtines 
laipiojimo, laisvalaikio bei užimtumo paslaugas, tokias kaip laipiojimas dirbtinių uolų salėje, profesionalios treniruotės 
vaikams ir suaugusiems, kelionės, gimtadieniai ir renginiai bei stovyklos.

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

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Viešųjų ryšių studentams: komunikacija su klientais, straipsnių rašymas, redagavimas, vertimas, spaudos darbai, 

komunikacija socialiniuose tinkluose
• Audiovizualinio meno studentams: media klipų kūrimas, fotografavimas, asmeninės iniciatyvos
• Kūrybinių industrijų studentus: pagalba organizuojant renginius, vedant edukacinius užsiėmimus ir ruošiant 

naujas programas, veiklos vykdomuose projektuose
• Socialinio darbo studentus: socialinis darbas su negalią turinčiais vaikais, dalyvavimas treniruotėse ir kitose 

veiklose bei renginiuose.

Aistė Ragauskaitė, Projektų vadovė
El. paštas: vadovas@laipiojimocentras.lt
Telefonas: 861684794
Internetas: www.laipiojimocentras.lt
Facebook: www.facebook.com/laipiojimocentras

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

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Visą laiką Taip Taip
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Praktikos pasiūlym
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Apie
UAB „Lietuvos cukrus“ yra pirmasis cukraus fabrikas Lietuvoje, kuris veikia nuo 1931 m. Šio fabriko gaminamos 
produkcijos kokybę jau įvertino ne tik Lietuvos rinkos, tačiau ir Latvijos, Estijos, Švedijos, Vokietijos, Ispanijos, bei 
kitų šalių pirkėjai. Dėl patogios geografinės padėties cukrus, įvairiomis pakuotėmis, iš fabriko yra gabenamas ne tik 
vilkikais, bet ir geležinkelio vagonais, jūriniais konteineriais. Taip stengiamasi pristatyti cukrų klientui patogiausiu 
būdu.

Kviečia atlikti praktiką
• Buhalterį
• Aplinkos apsaugos specialistą
• Komercijos vadybininką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Marijampolė
• Sąlygos derinamos su kiekvienu studentu atskirai

Anita Kadišienė, Personalo vadovė
El. paštas: personalas@lietuvoscukrus.lt
Telefonas: 867211271
Facebook: www.facebook.com/UAB-Lietuvos-
cukrus-114364175274415

Kandidatuojant siųsti CV.
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Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Visą laiką Ne Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Atlieka fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus energetikos srityje, rengia doktorantus.

Kviečia atlikti praktiką
• Biokuro deginimo, skysčių, dujų ir šilumos srautų matavimų, plazminių technologijų, atsinaujinančių išteklių 

energetikos, hidrologijos, elektros energetikos tematikose.

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas. 
• Praktikos temų sąrašą ir pageidaujamą praktikanto specializaciją rasite www.lei.lt, Karjera, Praktika

Jolanta Kazakevičienė, Studijų administratorė
El. paštas: Jolanta.Kazakeviciene@ei.lt
Telefonas: +37037401809
Internetas: www.lei.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Sausio-birželio 
mėn. Ne Taip

Kandidatuojant siųsti CV.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
LLRI - vienas geriausių laisvosios rinkos think tank‘ų Europoje ir Pasaulyje. Nuo 1990 metų giname laisvę ir prisidedame 
prie reiškmingų ekonominių ir socialinių pokyčių Lietuvoje. Organizacija atlieka tyrimus, įstatymų ekspertizes, 
apklausas, užsiima švietėjiška veikla, bendradarbiauja su žiniasklaida.

Kviečia atlikti praktiką
• Ekonomikos analitiko asistentą.
• Komunikacijos asistentą.
• Švietimo centro vadovo asistentą. 
• Projektų vadovo asistentą.

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

Marija Vyšniauskaitė, Švietimo centro vadovė
El. paštas: marija@llri.lt
Telefonas: +37060460120
Internetas: www.llri.lt 
Facebook: www.facebook.com/laisvosios.rinkos.institutas 

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip
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Visus metus 

Grįžti į turinį | Back to content

mailto:marija@llri.lt
http://www.llri.lt
http://www.facebook.com/laisvosios.rinkos.institutas
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Praktikos pasiūlymai

Apie
Jau daugiau nei 10 metų įmonės ekspertai gamina kokybiškus ir patikimus pašarus. Gamykloje įdiegtos pašarų 
gamybos naujovės leidžia per metus pagaminti 55 000 tonų kokybiškų, tiksliai subalansuotų kombinuotų pašarų, 
o esant poreikiui ir kartu su užsakovu sudarytus individualius receptus. Patyrę šėrimo konsultantai teikia visapusio 
ūkio valdymo konsultacijas: analizuoja ūkio poreikius, gali vartotojui pateikti jo ekonominius tikslus atitinkančius 
produktus, sudaryti pilnavertį lesinimo racioną, taip pat pataria ūkio valdymo bei kalakutų sveikatingumo, išsaugojimo 
klausimais. Įmonėje įrengti Danijos bendrovių „Cimbria Unigrain“ bei „Sprout Matador“ įrenginiai yra visiškai 
kompiuterizuoti, o dauguma procesų automatizuoti. Čia dirba trisdešimt aukščiausios kvalifikacijos puikiai savo darbą 
išmanančių specialistų. „Marijampolės pašarai“ produkcija įvertinta aukščiausias tarptautinių ir nacionalinių parodų 
apdovanojimais. Pašarai įgijo tvirtą reputaciją daugelyje šalių, nes su jais pasiekiami maksimalūs paukščių ir gyvulių 
auginimo standartai – prieaugiai ir konversija. Pašarai yra termiškai apdorojami, todėl geriau virškinami ir išvengiama 
ligų. Klientams Lietuvoje ir Lenkijoje pašarai pristatomi autotransportu, o Rusijoje, Kazachstane bei kitose tolimesnėse 
šalyse – geležinkeliu, kurio atšaka ateina tiesiai į gamyklą.

Kviečia atlikti praktiką
• Buhalteris

Sąlygos
• Praktikos vieta – Marijampolė
• Sąlygos derinamos su kiekvienu studentu atskirai

Šarūnė Liutkevičienė, Personalo veiklos vadovė
El. paštas: personaloskyrius@arvi.lt
Telefonas: 869878734
Internetas: www.marijampolespasarai.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Kandidatuojant siųsti CV.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

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

Jolita Kabašinskienė, Personalo atrankos vadybininkė
El. paštas: jolita.scerbinskaite@maxima.lt
Telefonas: 862601106
Internetas: www.maxima.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Medicinos bankas – finansų institucija, teikianti banko paslaugas privatiems asmenims ir verslo klientams: priima 
indėlius, teikia paskolas, vykdo piniginius ir dokumentinius atsiskaitymus, keičia valiutą, teikia garantijas savo 
klientams ir kita.

Kviečia atlikti praktiką
• Ekonomikos, finansų, IT studijų krypties studentus 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius, Kaunas
• Praktikos metu suteikiame galimybę susipažinti su banko produktais ir paslaugomis, klientų specifika, banke 

naudojamomis IT sistemomis ir kt. 
• Kiekvienam stengiamės surasti tokią praktikos vietą banke, kad būtų sudarytos geriausios sąlygos studentams 

įgyti praktinių įgūdžių
• Lankstus praktikos atlikimo grafikas
• Galimybė tobulėti ir mokytis iš savo srities specialistų
• Karjeros galimybės. Suteikiame galimybę praktiką atlikti lanksčiu grafiku, derinti su darbu ar studijomis

Greta Veiverė, Projektų vadovė
El. paštas: atranka@medbank.lt
Telefonas: 861299611
Internetas: www.medbank.lt 
Facebook:  www.facebook.com/estar.eu

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Lauksime studentų CV.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Kelionių organizatorius „Mūsų odisėja“  Lietuvos rinkoje dirba nuo 1997 metų. Esame ekskursijų ir kelionių po Lietuvą 
lyderiai. Turime daugiau nei 100 maršrutų.

Kviečia atlikti praktiką
• Turizmo administratorių(-ę)
• Viešbučio administratorių(-ę)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Praktikos grafikas yra lankstus, galima derinti tiek su studijomis tiek su turimu darbu. Galimybė įsidarbinti po 

praktikos. Praktika galima derinti su studijomis, bendru susitarimu su studentu ir vadovu

Miglė Daunoraitė, Turizmo administratorė
El. paštas: info@turinfo.lt
Telefonas: 869803091
Internetas: http://musuodiseja.lt
Facebook: www.facebook.com/musuodiseja.
kelioniuorganizatorius

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Kandidatuojant atsiųsti motyvacinį laišką. 
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Nacionalinis socialinės integracijos institutas, dirbantis socialinių inovacijų srityje bei kuriantis empatijos industriją. 
Organizacija yra sukūrusi tokius projektus kaip: Gyvoji biblioteka, Socialinis taksi, NVO Avilys ir Inovatorių slėnis. 
Aktyviai dirbame teisėkūros procese, dalyvaujame skirtingose darbo grupėse, naudodami savo sukauptą patirtį 
siekiame daryti darbus, reikalingus žmonėms. Nacionalinis socialinės integracijos institute pagrinde dirba jauni 
žmonės, kurie yra pasiryžę kompleksinio problemų sprendimo būdo taikymu spręsti problemas ir padėti asmenims iš 
įvairių pažeidžiamų socialinių grupių integruotis visuomenėje.

Kviečia atlikti praktiką
• Senjoro veiklos koordinatoriaus asistentą
• Senjoro marketingo specialistą

Sąlygos
• Praktikos vieta – visa Lietuva
• Senjoro, tai Nacionalinio socialinės integracijos insituto programa, kurios tikslas teikti kokybiškas priežiūros 

paslaugas Senjorų namuose.  Tavęs laukia išties įdomus ir atsakingas darbas. Turėsi galimybę susipažinti su 
visa Senjoro „virtuve“, sužinoti, kas, su kuo ir kaip Senjoro yra „valgomas“. Bendrausi su socialinių darbuotojų 
padėjėjų kuratoriais, skirsi jiems užduotis, užtikrinsi jų darbo kokybę. Atliksi administracinius darbus – sutarčių 
pasirašymas,naujienlaiškių, info paketų platinimas. Be to, suteiksime ir kūrybinio darbo – kursi metodinę 
medžiagą socialinių darbuotojų padėjams, kuria jie naudosis savo darbo praktikoje, tad nusimato tikrai 
atsakinga ir įdomi užduotis. Žinoma, turėsi galimybę ir sudalyvauti susitikimuose su Senjoro kuratoriais, ar 
kitais asmenimis, susijusiais su Senjoro veikla (savivaldybių, socialinės apsaugos ri darbo ministerijos, socialinių 
paslaugų centrų atstovais). Ir pabaigai – tavęs laukia nuostabi komanda, kuri visada pasiruošusi Tau padėti ir 
kartu praleisti laisvalaikį. Gali pretenduoti socialinių mokslų srities kandidatai, kurie bent iš dalies yra susiję 
su socialiniu darbu ir/ arba administraciniu darbu, tačiau jeigu esi atviras pasiūlymams ir nori save išbandyti 
ir būdamas kitos srities mokslų atstovas ir neturi jokių sąsajų su socialiniu ir/ arba administraciniu darbu, taip 
pat laukiama tavo anketos – išdėstyk savo motyvaciją ir gauk naujos darbinės patirties – nėra to, ko žmogus 
negalėtų išmokti. Stažuotojas turėtų pasižymėti kritiniu mąstymu, atsakingumu, komunikabilumu, žinoti kas 
yra socialinės paslaugos pagyvenusiems asmenims. Privalumas, jeigu stažuotojas išmano vietos savivaldos 
politiką. Be to, patarimas, prieš ruošiant reikalingus dokumentus – CV  ir motyvacinį, apsilankyti www.senjoro.lt 
ir pasiskaityti apie Senjoro teikiamas paslaugas, o jeigu turi klausimų rašyti sveiki@senjoro.lt.   Darbo grafikas 
lankstus, galima dirbti ofise Vilniuje, arba nuotoliniu būdu, bet kuriame Lietuvos mieste, prieš pradedant 
praktiką, apmokysime, suteiksime informacijos, kelionės išlaidas kompensuosime. Su praktikantais, dirbančiais 
nuotoliniu būdų, nuolat kontaktuosime el. paštu, skype. Po praktikos yra galimybė įsidarbinti. Galime sudaryti 
dvišalę arba trišalę sutartį, tad praktika gali būti savanoriška arba universitetinė/ kolegijinė. Praktiką glaima 
atlikti savo namuose. Praktika gali būti atliekama vasarą, praktika gali būti atliekama nuotoliniu būdu.

Donata Telišauskaitė, Senjoro koordinatorė
El. paštas: donata.telisauskaite@gmail.com
Telefonas: 865604988
Internetas: www.zmogui.lt; www.senjoro.lt
Facebook: www.facebook.com/senjoro
Facebook: www.facebook.com/zmogui

Prašome kandidatų atsiųsti CV ir motyvacinį laišką paštu sveiki@senjoro.lt ir prieš tai plačiau pasiskaityti kas yra 
senjoro, puslapyje www.senjoro.lt
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
UAB Osama - nuolatos tobulėjanti, ambicingų tikslų siekianti, veržli prekybos paslaugų įmonė. Įkurta Lietuvoje 
1997 metais, Latvijoje – 2002 metais. Dėl puoselėjamų vertybių ir per ilgus metus atrastos sėkmės formulės išliko 
konkurencinėje kovoje ir tapo viena stipriausių partnerių. Mūsų profesionalumą geriausiai parodo nuolatos augantis 
klientų, produktų bei gamintojų bagažas. Mes atstovaujame TYMBARK, KUBUŠ, KUBUŠ WATER, TIGER ir daug kitų 
prekės ženklų. Jei esi iniciatyvus, energingas, mėgsti mokytis ir gilintis į darbo procesus – su malonumu mes priimsime 
tave į savo komandą. 

Kviečia atlikti praktiką
• Rinkodaros skyriuje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Pagalba rengiant rinkodaros projektus, asistavimas kuriant ir įgyvendinant pardavimo  skatinimo akcijas, 

pasiūlymų teikimas, tekstų internetiniam tinklalapiui ruošimas, prezentacijų ruošimas, pagalba vystant projektą 
„Kubuš“ gamtos mylėtojų klubas;  kiti smulkūs administracinio pobūdžio darbai

El. paštas: info@osama.lt
Telefonas: 8 37 35 24 04
Internetas: www.osama.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką siųsti el.paštu info@osama.lt. Informuosime tik atrinktus kandidatus.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
UAB Osama - nuolatos tobulėjanti, ambicingų tikslų siekianti, veržli prekybos paslaugų įmonė. Įkurta Lietuvoje 
1997 metais, Latvijoje – 2002 metais. Dėl puoselėjamų vertybių ir per ilgus metus atrastos sėkmės formulės išliko 
konkurencinėje kovoje ir tapo viena stipriausių partnerių. Mūsų profesionalumą geriausiai parodo nuolatos augantis 
klientų, produktų bei gamintojų bagažas. Mes atstovaujame TYMBARK, KUBUŠ, KUBUŠ WATER, TIGER ir daug kitų 
prekės ženklų. Jei esi iniciatyvus, energingas, mėgsti mokytis ir gilintis į darbo procesus – su malonumu mes priimsime 
tave į savo komandą. 

Kviečia atlikti praktiką
• Pardavimų skyriuje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Darbas su  IT programa, tikrinant planogramų atitikimą su tam tikrais kriterijais, dokumentacijos tvarkymas

El. paštas: info@osama.lt
Telefonas: 8 37 35 24 04
Internetas: www.osama.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką siųsti el.paštu info@osama.lt. Informuosime tik atrinktus kandidatus
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
VšĮ Robotikos mokykla organizuoja elektronikos programavimo ir 3D modeliavimo užsiėmimus vaikams ir suaugusiems.

Kviečia atlikti praktiką
• Mokytojo asistentą
• Elektronikos projektų vykdytoją

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius, Kaunas
• Lankstus darbo grafikas

Antanas Stonkus, Projektų vadovas
El. paštas: antanas@robotikosmokykla.lt
Telefonas: 865750945
Internetas: www.robotikosmokykla.lt
Facebook: www.facebook.com/Robotikos.mokykla

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Kandidatuodami atsiųskite savo CV ir laiške trumpai parašykite, kodėl norėtumėte prisidėti prie Robotikos mokyklos.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Sertifikuota Google partnerė Lietuvoje UAB „SEOHelis” turi vieną tikslą – užtikrinti profesionalių internetinės 
reklamos paslaugų teikimą savo klientams Lietuvoje ir už jos ribų (pvz. Baltijos ir Skandinavijos šalyse, Lenkijoje, 
Jungtinėje Karalystėje, JAV ir kitose). Aukšti įmonės standartai lemia, kad ypatingas dėmesys yra skiriamas kiekvienam 
klientui ir unikaliems jo poreikiams internete. UAB „SEOHelis“ dirbantys specialistai, remdamiesi rinkos analizėmis 
bei naujausiomis reklamos tinklų (Google, Facebook, Yandex) galimybėmis, sukuria ilgalaikę strategiją pardavimams 
didinti.

Kviečia atlikti praktiką
• Tekstų rašytoją

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas.
• Prisijunk prie „SEOHelis“ komandos, kur galėsi tobulėti tekstų rašymo srityse ir įgauti naudingų praktinių žinių 

iš profesionalų. Tapęs komandos dalimi turėsi galimybę prisidėti prie projektų vystymo, dalyvauti nuotykių 
kupiname ofiso gyvenime – išbandyti savo jėgas virtualios realybės žaidimuose, stalo futbolo ar teniso 
turnyruose, skraidyti po ofisą riedžiu ar longboard‘u. Galėsi praktiką derinti su studijomis ir turėsi galimybę po 
praktikos laikotarpio prisijungti prie mūsų komandos!  Mes tikimės, jog Tu domiesi tekstų rašymo procesais 
(arba labai trokšti apie juos sužinoti daugiau); mėgaujiesi kūrimo procesu ir nesukant galvos galėtum sukurti 
tekstą įvairiausiomis temomis; mėgsti dirbti tiek komandoje, tiek laisvai gali atlikti užduotis savarankiškai; 
pasižymi atsakingumu, darbštumu ir gebi dirbti dinamiškoje aplinkoje bei greitai įsisavinti naują informaciją. 
Praktikos vieta – Kaunas, Laisvės alėja.  

Dovilė Bimbirytė, Talentų paieškos specialistė
El. paštas: dovile@helis.lt
Telefonas: +37061614439
Internetas: www.seohelis.lt
Facebook: www.facebook.com/seohelis
LinkedIn: www.linkedin.com/company/3329961

Kandidatuojant siųsti savo CV ir motyvacinį laišką el. paštu dovile@helis.lt, laiško temoje nurodant „Praktika 
Seohelyje“.
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Kas mes? Esame nuolat ir sparčiai auganti vieningų bei kūrybingų profesionalų komanda. Ambicingi tikslai, kasdieniai 
iššūkiai, noras mokytis mums generuoja sėkmę. Kokie mes? Dirbame greitai, kokybiškai bei paprastai ir realizuojame 
save, nes čia darome viską patys – kuriame finansinius produktus bei paslaugas, tradicijas ir savo kultūrą. Kuo tikime? 
Šiaulių banko grupėje – daugiau nei 800 darbuotojų, tačiau visi mes – vienas bankas, viena komanda. Tikime partneryste 
ir ją kuriame – tiek tarp kolegų, tiek su klientais. Kurdami vadovaujamės bendromis vertybėmis:pasitikėjimas, 
profesionalumas, pagarba, atsakomybė.

Kviečia atlikti praktiką
• Visoje Lietuvoje veikiančiuose banko padaliniuose ir klientų aptarnavimo skyriuose  

Sąlygos
• Praktikos vieta – visa Lietuva
• Sujunk akademines žinias su praktine patirtimi!  ATEIK – atlikti praktiką priimame visus: įvairių studijų programų 

studentus, pozityvius, drąsius, norinčius mokytis žmones iki 29 metų – nebūtinai studentus.  LAUKIAME TAVĘS! 
Derinama su studijomis

Vilma Navikienė, Personalo departamentas
El. paštas: karjera@sb.lt
Telefonas: +37061886719
Internetas: www.sb.lt
Facebook: www.facebook.com/siauliubankas

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Laukiame gyvenimo aprašymo (CV).
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Viešoji įstaiga „Terra Publica“ įkurta 2001 m. birželio 8 dieną. Įstaigos veikla – lediyba, informaciniai projektai, 
fotografija, rinkos tyrimai, tradicinė ir internetinė žiniasklaida. Savo veikloje didžiausią dėmesį skiriame Lietuvos 
įvaizdžio stiprinimui reprezentaciniuose, turizmo ir pažintiniuose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, taip pat 
skaitymo skatinimo programoms ir aukšto kūrybinio lygio vaikiškos literatūros leidybai. Įstaigoje dirba 20 darbuotojų, 
kurių amžiaus vidurkis 37 metai

Kviečia atlikti praktiką
• Tekstų autorių (rinkodarinių ir pažintinių straipsnių rengimas)
• Projektų vadovo asistentą (informacijos paieška, sisteminimas; pagalba projektų vadovui dirbant prie knygos 

leidybos, galimybė pamatyti knygos leidybos procesą „iš vidaus“)
• Rinkodaros vadybininko asistentą (kūrybinių idėjų generavimas, informacijos paieška ir sisteminimas, 

kontaktavimas su įv. viešinimo kanalais, konkurentų veiksmų analizė, renginių organizavimas kt. užduočių 
atlikimas)

• Dizainerį-maketuotoją (kūrybinių idėjų pasiūlymų rengimas, skrajučių, banerių, plakatų ir pan. maketavimas, 
pagalba pagrindiniam dizaineriui, nuotraukų paruošimas spaudai ir kt.)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Lankstus grafikas, galimybė derinti su studijomis. Grafikas suderinamas su studentu. Sudaromos dvišalės, 

trišalės sutartys. Praktikos laikas ne trumpesnis kaip 2 mėnesiai. Iniciatyvumas, atsakingumas, atidumas, greita 
orientacija – būtini. Galimybė praktiką atlikti nuotoliniu būdu. Galimybė pamatyti knygų leidyklos, kuri turi tris 
prekinius ženklus: „Terra Publica“, „Debesų ganyklos“, „Virtuvės knyga“ darbo specifiką. Draugiškas kolektyvas. 
Bendradarbiavimo / įsidarbinimo galimybės ateityje. Maketuotojo-dizainerio praktikos vietai būtina valdyti: 
InDesign arba Adobe Photoshop programą. Praktika yra atliekama bendru sutarimu su studentu

Rūta Kilienė, Gamybos vadovė
El. paštas: ruta@terrapublica.lt
Telefonas: 868315509
Internetas: www.terrapublica.lt
Facebook: www.facebook.com/LeidyklaTerraPublica

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Prašome atsiųsti CV / motyvacinį laišką (jei turite portflio).
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Pirmoji lietuviška atvykstamojo turizmo kelionių agentūra įsikūrusi Maltos saloje.

Kviečia atlikti praktiką
• Turizmo, pardavimų ir rinkodaros, organizavimo ir valdymo srityse

Sąlygos
• Praktikos vieta – Malta.
• Praktikos pobūdis: bendradarbiavimas su partneriais, pasiūlymų rengimas ir tobulinimas, naujų klientų paieška 

ir kontaktų užmezgimas, ekskursijų ir turų pardavimai. Pasirašoma trišalė praktikos sutartis. Lankstus darbo 
grafikas. Galimybė įsidarbinti po praktikos atlikimo

Tomas Mikalauskas, Direktorius
El. paštas: info@tomas-intl.com
Telefonas: +35679643151 
Internetas: www.tomas-intl.com/lt
Facebook: www.facebook.com/TomasIntl

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Transcom – vienas lyderiaujančių pasaulyje kontaktų centrų, teikiantis profesionalias klientų aptarnavimo, pardavimų, 
techninės pagalbos, skolų valdymo paslaugas. Transcom veikia 22 -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 30 000 darbuotojų, kuriančių išskirtinę Klientų patirtį kasdien.

Kviečia atlikti praktiką
• Žmogiškųjų išteklių skyriuje

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Ieškomas žmogus, kupinas entuziazmo ir norintis 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).  
Praktika atliekama pagal dvišalę arba trišalę sutartį

Odeta Kulikauskaitė, Personalo atrankų specialistė
El. paštas: darbas.kaunas@transcom.com
Telefonas: 860330168
Internetas: www.transcom.com

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip
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Derinamas 
individualiai
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Transparency International Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės organizacijos „Transparency International“ 
padalinys. Mūsų tikslas - skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje.

Kviečia atlikti praktiką
• Maitinimo bei klientų aptarnavimo srityse (nuo virtuvės personalo iki viešbučio registratūros darbuotojų). 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius
• Praktiką organizacijoje atliekantis asmuo įtraukiamas į bendras organizacijos komandos veiklas: tyrimų 

vykdymą, organizacijai aktualios informacijos rinkimą, viešųjų konsultacijų, kitų korupcijos prevencijai skirtų 
renginių organizavimą, susitikimus su tikslinėmis grupėmis, dalyvavimą socialinėse akcijose bei kitas veiklas. 
Kadangi TILS yra tarptautinių organizacijų tinklo narė, nemažai darbo ir analizės atliekama anglų kalba, tad šią 
kalbą puikiai valdantis studentas turi galimybę įsitraukti prie atitinkamų užduočių. Praktikos grafikas derinamas 
individualiai kartu su atrinktu kandidatu

Ingrida Palaimaitė, Projektų koordinatorė
El. paštas: ingrida@transparency.lt
Telefonas: 852126951
Internetas: www.transparency.lt
Facebook: www.facebook.com/tilietuva

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Susidomėjusius kviečiame siųsti savo CV bei trumpą motyvacinį laišką el.paštu info@transparency.lt
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Derinama
individualiai
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Kempingas prie Lampėdžių ežero. Įmonė teikia apgyvendinimą kempinge. Taip pat teikia maitinimo paslaugas ir 
pramogas paplūdimyje.

Kviečia atlikti praktiką
• Kempingo administratorių
• Paplūdimio zonos prižiūrėtoją - gelbėtoją
• Baro darbuotojus
• Komunikacijos ir rinkodaros vadybininką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Galimybė įsidarbinti vasaros sezono metu
• Galimybė derinti darbo grafiką
• Apmokymai prieš pradedant darbą
• Darbas smagiame, jaunatviškame kolektyve
• Praktikos grafikas derinamas
• Esant reikalui išleidžiame į egzaminus, paskaitas

Jurgita Žabaliūnienė, Direktorė
El. paštas: kaunas@campinn.lt
Telefonas: 861420341
Internetas: www.campinn.lt
Facebook: www.facebook.com/KaunoKempingas

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Kandidatuojant atsiųsti CV, motyvacinį laišką.
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Kempingo administratorius 
nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 

30 d. Visos kitos pozicijos nuo 
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Valstybinės augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra Lietuvos Respublikos valstybės institucija, 
įgyvendinanti valstybinę fitosanitarijos, augalų apsaugos, trąšų, augalų dauginamosios medžiagos, augalų veislių 
registravimo ir teisinės apsaugos, grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo politiką Lietuvos Respublikoje. 

Kviečia atlikti praktiką
• Studijuojančius gamtos mokslų fakultete biologiją, aplinkotyrą ir ekologiją, biochemiją. 

Sąlygos
• Praktikos vieta – visa Lietuva
• Turime 10 regioninių skyrių, 6 pasienio postus įvairiuose Lietuvos miestuose, bei 8 metodinius skyrius Vilniuje. 

Regioniniuose skyriuose darbuotojai atlieka fitosanitarinius patikrinimus, ima mėginius. Postuose kontroliuodami 
įvežamą/išvežamą/pervežamą produkciją užtikriname, kad nebūtų įvežami ir nepaplistų kenksmingi organizmai.  
Metodiniai skyriai metodiškai vadovauja regioniniams skyriams pagal savo sritį, renka, analizuoja ir apibendrina 
informaciją apie vykdomą ūkio subjektų priežiūrą, rengia ataskaitas, teisės aktų projektus, registruoja 
naujas augalų veisles, atlieka augalų apsaugos produkto ir jame esančių veikliųjų medžiagų įvertinimą ir 
priima sprendimą ar įregistruoti augalų apsaugos produktą ir suteikti teisę jį tiekti rinkai bei leisti naudoti.   
Praktikos grafiką derinsime bendru sutarimu su studentu

Jolita Pumputienė, Vyriausioji specialistė
El. paštas: jolita.pumputiene@vatzum.lt
Telefonas: 861211267
Internetas: www.vatzum.lt
Facebook: www.facebook.com/vatzumlt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

CV siųsti el.paštu jolita.pumputiene@vatzum.lt 

51

Priimti galime bet kuriuo 
metu iš anksto suderinę
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Praktikos pasiūlym
ai

Praktikos pasiūlymai

Apie
Tarptautinis Kauno kino festivalis Lietuvoje rengiamas nuo 2007 m. ir yra svarbiausias kino renginys Kaune. 
2018 m. Tarptautinis Kauno kino festivalis bus organizuojamas vienuoliktąjį kartą ir Kaune vyks  rugsėjo 27  – 
spalio 7  d. Festivalio metu žiūrovams pristatomi Lietuvos autorių režisūriniai debiutai, premjeros ir tarptautinio 
pripažinimo sulaukę kino filmai. Festivalis sulaukia tarptautinių svečių ir tarptautiniu mastu garsių Lietuvos 
kūrėjų – režisierių, kino muzikos kompozitorių, kino kritikų, aktorių. Festivalio metu nuolat organizuojamos 
kūrybinės dirbtuvės, paskaitos ir diskusijos.

Kviečia atlikti praktiką

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius, Kaunas
• Praktikos veikla derinama atskiru sutarimu su studentu pagal festivalio poreikius. Pageidautina, kad būtų 

kūrybinių industrijų, kultūros vadybos, menotyros, viešųjų ryšių, marketingo, anglų kalbos filologijos studentas 
ar baigęs šias studijas asmuo ir norintis įgyti praktinio darbo patirtį. Pagrindiniai darbai: nuo rugpjūčio  1 d. iki 
spalio 7 d. 

• Darbui reikalinga informacija anglų kalba, anglakalbis kolektyvas, anglakalbiai festivalio svečiai. Užsienio 
studentams pritaikytos šios pozicijos: Komunikacijos specialistas; Festivalio organizatorius arba organizatoriaus 
asistentas; Programos sudarytojo asistentas; Anglų kalbos vertėjas.

Jurgita Liutvinskienė, Direktorė
El. paštas: jurga.liutvinskiene@kinofestivalis.lt
Telefonas: 862051211
Internetas: www.kinofestivalis.lt 
Facebook: www.facebook.com/kinofestivalis.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip

Kandidatuojant atsiųskite trumpą informaciją apie turimą patirtį, kokia veikla norėtumėte užsiimti ir ko norėtumėte 
išmokti praktikos metu. 
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Gegužės 1 d. – 
gruodžio 14 d.
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Ingrida Palaimaitė, Projektų koordinatorė
El. paštas: ingrida@transparency.lt
Telefonas: 852126951
Internetas: www.transparency.lt
Facebook: www.facebook.com/tilietuva

Apie
Transparency International Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės organizacijos „Transparency International“ 
padalinys. Mūsų tikslas - skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje.

Kviečia savanoriauti

Sąlygos
• Savanorystės vieta – Vilnius;
• Savanoriai įtraukiami į bendras organizacijos komandos veiklas: tyrimų vykdymą, organizacijai aktualios 

informacijos rinkimą, viešųjų konsultacijų, kitų korupcijos prevencijai skirtų renginių organizavimą, susitikimus 
su tikslinėmis grupėmis, dalyvavimą socialinėse akcijose bei kitas veiklas. Kadangi TILS yra tarptautinių 
organizacijų tinklo narė, nemažai darbo ir analizės atliekama anglų kalba, tad šią kalbą puikiai valdantis 
studentas turi galimybę įsitraukti prie atitinkamų užduočių. Savanorystės grafikas derinamas individualiai kartu 
su atrinktu kandidatu.

Susidomėjusius kviečiame siųsti savo CV bei trumpą motyvacinį laišką el.paštu info@transparency.lt

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama
individualiai

Savanoriavimo
laikotarpis
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Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Kandidatuojant atsiųsti informaciją apie turimą patirtį, kuria veikla norėtų užsiimti ir kodėl, ko norėtų išmokti.
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Jurgita Liutvinskienė, Direktorė
El. paštas: jurga.liutvinskiene@kinofestivalis.lt
Telefonas: 862051211
Internetas: www.kinofestivalis.lt 
Facebook: www.facebook.com/kinofestivalis.lt

Apie
Tarptautinis Kauno kino festivalis Lietuvoje rengiamas nuo 2007 m. ir yra svarbiausias kino renginys Kaune. 
2018 m. Tarptautinis Kauno kino festivalis bus organizuojamas vienuoliktąjį kartą ir Kaune vyks  rugsėjo 27  –  
spalio 7 d. Festivalio metu žiūrovams pristatomi Lietuvos autorių režisūriniai debiutai, premjeros ir tarptautinio 
pripažinimo sulaukę kino filmai. Festivalis sulaukia tarptautinių svečių ir tarptautiniu mastu garsių Lietuvos 
kūrėjų – režisierių, kino muzikos kompozitorių, kino kritikų, aktorių. Festivalio metu nuolat organizuojamos 
kūrybinės dirbtuvės, paskaitos ir diskusijos.

Kviečia savanoriauti

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius, Kaunas
• Savanorystės veikla derinama atskiru sutarimu su studentu pagal festivalio poreikius. Pageidautina, kad būtų 

kūrybinių industrijų, kultūros vadybos, menotyros, viešųjų ryšių, marketingo, anglų kalbos filologijos studentas 
ar baigęs šias studijas asmuo ir norintis įgyti praktinio darbo patirtį. Pagrindiniai darbai: nuo rugpjūčio  1 d. iki 
spalio  7 d. 

• Darbui reikalinga informacija anglų kalba, anglakalbis kolektyvas, anglakalbiai festivalio svečiai. Užsienio 
studentams pritaikytos šios pozicijos: Komunikacijos specialistas; Festivalio organizatorius arba organizatoriaus 
asistentas; Programos sudarytojo asistentas; Anglų kalbos vertėjas.

Savanoriavimo
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipGegužės 1 d. – 
gruodžio 14 d.

mailto:jurga.liutvinskiene@kinofestivalis.lt
http://www.ziptravel.lt
http://www.facebook.com/UABZIPTravel


Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Kandidatuojant siųsti CV ir motyvacinį laišką. 
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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.

Kviečia savanoriauti
• Advokato asistentą

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Galimybė derinti su studijomis. Pasirašyti arba dvišalę, arba trišalę sutartį. 

Andrius Būdvytis, Advokatas
El. paštas: office@budvytis.eu
Telefonas: +37069823330

Savanoriavimo
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

3 mėnesiai 
(nuo balandžio 2 d.) Ne Taip

mailto:office@budvytis.eu


Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipNuolat

Savanoriavimo
laikotarpis
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Apie
VšĮ Robotikos mokykla organizuoja elektronikos programavimo ir 3D modeliavimo užsiėmimus vaikams ir suaugusiems.

Kviečia savanoriauti
• Mokytojo asistentą

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius, Kaunas
• Lankstus grafikas. 
• Galimi įvairūs savanorystės variantai.

Antanas Stonkus, Projektų vadovas
El. paštas: antanas@robotikosmokykla.lt
Telefonas: 865750945
Internetas: www.robotikosmokykla.lt
Facebook: www.facebook.com/Robotikos.mokykla

mailto:info@robotikosmokykla.lt
http://www.robotikosmokykla.lt
http://www.facebook.com/Robotikos.mokykla


Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipNuo 2018 m. 
kovo 1 d.

Savanoriavimo
laikotarpis
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Apie
Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) yra stipri daugiau nei 20 metų profesionaliai socialinėje bei 
švietimo srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija. Organizacija dirba socialinės integracijos srityje, padėdama 
spręsti įsidarbinimo bei perkvalifikavimo problemas, gerinant moterų padėtį Lietuvoje, sprendžiant jų užimtumo, 
verslo kūrimo, lyderių ugdymo problemas bei įtakojant palankių įstatymų priėmimą šiose srityse. Taip pat dirbame 
socialinės ekonomikos ir  lygių teisių bei galimybių srityse.  

Kviečia savanoriauti

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Veiklos įvairios, reikalaujančios tiek kūrybingumo, tiek atsakingumo, t.y. straipsnių rašymas, tinklapio ir socialinės 

paskyros adsministravimas, pagalba atliekant administracines, kasdienes biuro funkcijas, pagalba organizuojant 
mokymus, seminarus ir kt. renginius.

• Savanoriška veikla yra atliekama bendru sutarimu su studentu.

Rasmina Čepkauskienė, Direktorė
El. paštas: rasmina@muic.lt
Telefonas: 861492630
Internetas: www.muic.lt

mailto:rasmina@muic.lt
http://www.kartunamai.lt


Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Kandidatuojant siųsti motyvacinį laišką ir dalyvauti „aukštyn kojom“ atrakose. Jei esi nuoširdžiai motyvuotas, mes 
tikrai pajusime širdimi!

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip Taip

Savanoriavimo
laikotarpis
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Apie
VšĮ „Miegantys drambliai“ – tai ne pelno siekianti organizacija, veikianti Kaune jau beveik 10 metų. Organizacija 
aktyviai plėtoja olimpinę laipiojimo sporto šaką, aktyvų bei prasmingą laisvalaikį, sveiką gyvenimo būdą ir neformalųjį 
mokymąsi. Organizacijos tikslas - kurti stiprią ir sąmoningą bendruomenę, kurioje būtų gera kartu augti bei tobulėti, 
kur laukiami visi, nepaisant jų amžiaus, tautybės ar negalios. „Miegantys drambliai“ glaudžiai bendradarbiauja su 
kitomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis ir įgyvendina įvairias socialines iniciatyvas.

Kviečia savanoriauti
• Socialinį darbuotoją;
• Viešųjų ryšių studentą;
• Audiovizualinio meno studentą;
• Kūrybinių industrijų studentą.

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Savanorio veikla: pagalba laisvalaikio ir sporto užsiėmimuose su asmenimis, turinčiais fizinę bei protinę 

negalią, ir vaikais, patiriančiais socialinę atskirtį; darbas su socialiniais tinklais,klipų kūrimas. Mes siūlome: 
lankstų grafiką, galimybę klysti ir kartu mokytis, o ateityje ir galimybę įsidarbinti. Iš savanorio tikimasi, kad jis 
yra motyvuotas, atsakingas, turi neišsenkančios kantrybės, nestokoja šypsenų, svajonių ir kūrybiško polėkio, 
nebijo klysti ir mokytis, mėgsta dirbti komandoje ir pasiekti užsibrėžtų rezultatų drauge. Mūsų savanoriai ne tik 
kartu realizuoja idėjas, bet ir laipioja sienomis, žaidžia, šoka, pučia burbulus, kvatoja ir kitaip gerai leidžia laiką!

Eglė Rušinskaitė, Vadovė
El. paštas: sinfo@miegantysdrambliai.lt 
Telefonas: 865023868
Internetas: www.miegantysdrambiai.lt
Facebook: www.facebook.com/vsimiegantysdrambliai

Nuolat

mailto:sinfo@miegantysdrambliai.lt
http://www.kartunamai.lt
http://www.facebook.com/Robotikos.mokykla


Savanorystės pasiūlym
ai

Savanorystės pasiūlymai

Susisiekti su savanorystės koordinatoriumi telefonu arba elektroniniu laišku.

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne Taip

Savanoriavimo
laikotarpis
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Apie
Dar 1938 m. liepos 1 d., įkurto garsaus gamtininko ir profesoriaus Tado Iavanusko Lietuvos  zoologijos sodo misija - 
supažindinti visuomenę su pasaulio bei Lietuvos gyvūnijos įvairove, su nykstančiomis rūšimis ir nykimą sąlygojančiais 
veiksniais, skatinti sąmoningumą ir atsakomybę už biologinės įvairovės išsaugojimą, ugdyti emocinius ryšius su 
gyvūnais, bendradarbiauti su švietimo, kultūros ir meno institucijomis. 

Kviečia savanoriauti

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Kviečiami savanoriai įvairiems pagalbiniams darbams atlikti: gyvūnų priežiūrai; aplinkos tvarkymui 

Lietuvos zoologijos sode; pagalbai ruošiantis renginiams (dekoracijų gaminimas, idėjų generavimas, veiklų 
koordinavimas ir vykdymas renginio dieną, gyvūnų pristatymas (visuomenės švietimas); pagalba, kuriant 
edukacijų turinį, edukacinės medžiagos rinkimas ir sisteminimas . Darbo grafikas ir planas bus sudaromas 
savanorių koordinatoriaus atsižvelgiant į savanoriaujančiojo galimybes bei poreikius.  Savanorio veikla stebima, 
vykdomi apmokymai. Grafikas lankstus, todėl puikiai tinka derinti su studijomis.

Martynas Adomaitis, Savanorių koordinatorius
El. paštas: zoosavanoriai@gmail.com
Telefonas: 867584097
Internetas: www.zoosodas.lt
Facebook: www.facebook.com/ZoologijosSodas

Nuolat

mailto:zoosavanoriai@gmail.com
http://www.kartunamai.lt
http://www.facebook.com/Robotikos.mokykla
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Nuolat

Apie
Valstybinės augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra Lietuvos Respublikos valstybės institucija, 
įgyvendinanti valstybinę fitosanitarijos, augalų apsaugos, trąšų, augalų dauginamosios medžiagos, augalų veislių 
registravimo ir teisinės apsaugos, grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo politiką Lietuvos Respublikoje. 

Kviečia savanoriauti
• Studijuojančius ar jau baigusius gamtos mokslų fakultete biologiją, aplinkotyrą ir ekologiją, biochemiją. 

Sąlygos
• Praktikos vieta – visa Lietuva
• Turime 10 regioninių skyrių, 6 pasienio postus įvairiuose Lietuvos miestuose, bei 8 metodinius skyrius Vilniuje. 

Regioniniuose skyriuose darbuotojai atlieka fitosanitarinius patikrinimus, ima mėginius. Postuose kontroliuodami 
įvežamą/išvežamą/pervežamą produkciją užtikriname, kad nebūtų įvežami ir nepaplistų kenksmingi organizmai.  
Metodiniai skyriai metodiškai vadovauja regioniniams skyriams pagal savo sritį, renka, analizuoja ir apibendrina 
informaciją apie vykdomą ūkio subjektų priežiūrą, rengia ataskaitas, teisės aktų projektus, registruoja 
naujas augalų veisles, atlieka augalų apsaugos produkto ir jame esančių veikliųjų medžiagų įvertinimą ir 
priima sprendimą ar įregistruoti augalų apsaugos produktą ir suteikti teisę jį tiekti rinkai bei leisti naudoti.    
Praktikos grafiką derinsime bendru sutarimu.

Jolita Pumputienė, Vyriausioji specialistė
El. paštas: jolita.pumputiene@vatzum.lt
Telefonas: 861211267
Internetas: www.vatzum.lt
Facebook: www.facebook.com/vatzumlt

http://el.paštu
mailto:jolita.pumputiene@vatzum.lt
mailto:jolita.pumputiene@vatzum.lt
http://www.ziptravel.lt
http://www.facebook.com/UABZIPTravel
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Kandidatuojant atsiųsti kontaktinę informaciją, atvykti į informacinį susirinkimą, kai vyksta naujos grupės rinkimai.
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Mokymai vyksta 2 kartus 
per metus - prasideda 

kovo ir spalio mėnesiais.

Apie
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras teikia kompleksinę psichosocialinę pagalbą asmenims, 
patiriantiems smurtą artimoje aplinkoje, ir nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis arba išnaudojimo prostitucijos 
tikslais. Centre taip pat veikia nemokama ir anoniminė emocinė parama moterims telefonu - Pagalbos moterims linija. 

Kviečia savanoriauti
• Pagalbos moterims linijoje 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Klaipėda
• Sėkmingai baigti 3,5 mėn. trukmės parengiamuosius kursus
• Turėti motyvacijos atidirbti nemažiau kaip 350 val. prie telefono arba atsakyti į 150 laiškų
• Grafikas - lankstus, svarbu laikytis įsipareigojimų. Yra akliesiems pritaikyta įranga. Savanoriška veikla yra 

atliekama bendru sutarimu su studentu, galime pasirašyti trišalę sutartį dėl praktikos atlikimo prie emocinės 
paramos linijos.

Olga Kirejeva, Pagalbos moterims linijos vadovė 
Klaipėdoje
El. paštas: olga.kirejeva@moteriai.lt
Telefonas: 867134536
Internetas: www.moteriai.lt
Facebook: www.facebook.com/pagalbos.linija

mailto:olga.kirejeva@moteriai.lt
http://www.ziptravel.lt
http://www.facebook.com/UABZIPTravel
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Norint tapti savanoriu pirmiausia reikia užsiregistruoti į informacinį susitikimą Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. 
https://www.jaunimolinija.lt/lt/tapk-savanoriu/registracija
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Derinama
individualiai

Apie
„Jaunimo linija“ – viena didžiausių Lietuvoje veikiančių nemokamos emocinės paramos telefonu ir internetu tarnyba. 
Nuo 1991 metų veikiančioje tarnyboje dirba apie 350 savanorių (Vilniuje, Kaune ir  Klaipėdoje).

Kviečia savanoriauti
• Emocinės paramos savanorį. 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius, Kaunas, Klaipėda
• Emocinės paramos savanoriai teikia emocinę paramą telefonu, internetu ir laiškais. Nuoširdus pokalbis ar laiškas 

gali tapti lūžio tašku ir paskatinti sunkioje situacijoje rinktis gyvenimą. Tam nereikia specialaus išsilavinimo 
ar darbo patirties. Svarbiausia – nuoširdus noras padėti, mokėjimas įsijausti ir išklausyti. Emocinės paramos 
savanoris savanorystei skiria apie 15 val. per mėnesį ir pats gali pasirinkti budėjimų laiką, kuris jam patogus. 
Emocinės paramos savanoris gali savanoriauti tiek metų, kiek nori. Parengiamieji kursai, kurie būtini norint tapti 
savanoriu, vyksta rudenį ir pavasarį. Parengiamųjų kursų trukmė - 3 mėn. 

Vaida Žliobaitė, Kauno padalinio vadovė
El. paštas: kaunas@jaunimolinija.lt
Telefonas: 868137845
Internetas: www.jaunimolinija.lt
Facebook: www.facebook.com/jaunimolinija

https://www.jaunimolinija.lt/lt/tapk-savanoriu/registracija
mailto:kaunas@jaunimolinija.lt
http://www.ziptravel.lt
http://www.facebook.com/UABZIPTravel
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Nuolat

Apie
Kauno arkivyskupijos Caritas savo veikla siekia atliepti labiausiai stokojančiųjų poreikius. Veikla grįsta socialinio 
darbo metodais ir katalikiškomis vertybinėmis nuostatomis į žmogų. Teikiamos kompleksinės paslaugos tiesiogiai 
prašantiems pagalbos bei tikslinės grupėms (nuteistiesiems, benamystę išgyvenantiems, sergantiems epilepsija, 
vaikams patiriantiems sunkumus, globėjams/įtėviams ar globojamiems vaikams, pabėgėliams ir migrantams ir kt.).

Kviečia savanoriauti 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Kaunas
• Veiklose su įvaikintais, globojamais ir našlaičiais vaikais – savanorystė vaikų (paauglių) ugdomosiose 

veiklose, stovyklų metu bei popamokinėje veikloje.  Veiklose su epilepsija sergančiais – bendravimas ir 
laiko praleidimas kartu; kūrybiniai užsiėmimai; išvykos; palydėjimas; užimtumo planavimas ir kt.  Veiklose 
su benamystę išgyvenančiais – buvimas dienos centro veikloje, buvimas su lankytojais.  Stalo žaidimų 
žaidimas, filmų žiūrėjimas ir diskusija; bendravimas; protmūšio organizavimas ir kt. veiklos. Darbo 
dienomis 8.30-12.30.  Veiklose su nuteistaisiais – įvairių užsiėmimų (sporto, kūrybinių, vertybinių ir kt) 
organizavimas ir vykdymas pataisos įstaigose, kur atlieka laisvės atėmimo bausmę nuteistieji.  Veiklose su 
emigrantais ir pabėgėliais  – palydėjimas ir pagalba integruojantis į visuomenę. Tai pat pagalba tvarkantis 
kasdieniniuose ir buitiniuose reikaluose.  Veiklos programose administravimo srityje (dokumentų rengimas, 
dalyvavimas projektų rengimo grupėje) bei komunikavimo srityje (viešinimas, straipsniai, akcijos).   
Lankstus savanorystės grafikas Sudaromos savanorystės sutartys Savanoris veikloje palydimas ir palaikomas. 
Su kiekvienu savanoriu jo savanorystės atlikimo laikas derinamas individualiai.

Milita Žičkutė-Lindžienė, Koordinatorė
El. paštas: caritas.reintegracija@gmail.com
Telefonas: 864647157
Internetas: www.kaunas.caritas.lt

mailto:caritas.reintegracija@gmail.com
http://www.kaunas.caritas.lt
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Būtina registracija: http://www.latgaja.lt/ieskome-nauju-vadovu-2
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Birželio–rugpjūčio
 mėnesiais

Apie
„Lietuvos atgaja” – tai kūrybinė, meninė, teatrinė vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo stovykla, kurioje 
vaikai skatinami naujai atrasti ir suprasti lietuviškus papročius, tradicijas, kultūrą, meną ir istoriją, geriau pažinti 
Lietuvą. 9–17 metų vaikai kartu su vadovais sudaro didelę šeimą, kuri skatina ugdyti vaiko kūrybinę galią ir saviraišką, 
bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Kviečia savanoriauti
• Vadovą-savanorį vaikų stovykloje 

Sąlygos
• Praktikos vieta – Vilnius, Kaunas
• Savanorystė stovykloje suteikia unikalią nuoširdaus bendravimo su vaikais patirtį, leidžia išbandyti save 

kūrybinėje veikloje, mokytis ir tobulėti. Šiuo metu vyksta pirmasis vadovų-savanorių ruošimo etapas: susidomėję 
savanoryste kviečiami į stovyklos pristatymus. Jų metu papasakojama apie Atgajos specifiką, atsakoma į visus 
kylančius klausimus, vyksta vadovų atranka. Vėliau naujieji savanoriai dalyvauja vadovų rengimo seminaruose, 
kurių metu stiprinami komandinio darbo, lyderystės, psichologijos, neformaliojo ugdymo, teatro ir kiti gebėjimai 
bei žinios, o galiausiai – dešimt vasaros dienų praleidžia stovykloje. Mokymai ir pasiruošimas stovyklai vyksta 
savaitgaliais, pati stovykla – vasarą. 

Gintė Marija Gylytė, Savanorių koordinatorė
El. paštas: jaunimas.vaikams@gmail.com
Telefonas: 869813173
Internetas: www.latgaja.lt
Facebook: www.facebook.com/lietuvos.atgaja

http://www.latgaja.lt/ieskome
mailto:jaunimas.vaikams@gmail.com
http://www.ziptravel.lt
http://www.facebook.com/UABZIPTravel


VDU Karjeros centras
S. Daukanto g. 27-301, LT-44249 Kaunas 

El. paštas: karjera@vdu.lt
Telefonas: (8 37) 327 983

www.karjera.vdu.lt

VMU Career Centre (Student Affairs Department)
S. Daukanto str. 27, room 301, LT-44249 Kaunas

karjera@vdu.lt 
+370 37 327 983

www.karjera.vdu.lt/en
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