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Įvadas | Introduction

Prieš Jus jau aštuntasis Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros centro iniciatyva leidžiamo Praktikų ir savanorystės 

katalogo numeris, skirtas universiteto studentams. Šiame kataloge rasite įmonių, valstybinių institucijų, nevyriausybinių 

organizacijų 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 sąlygų.

Right here in front of you is the eighth 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. 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. 

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!

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.

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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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 

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 Specialist
E-mail: dovile@helis.lt
Phone: +37061614439
Facebook: www.facebook.com/seohelis

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

No YesTo be negotiated 
individuallyKaunas

mailto:dovile@helis.lt
http://www.facebook.com/seohelis
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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
• 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
Internet: www.patria.lt
Facebook: www.facebook.com/ajcvartai

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

No YesTo be negotiated 
individuallyKaunas

mailto:vadove.patria@gmail.com
http://www.patria.lt
http://www.facebook.com/ajcvartai
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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 most 
popular 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
• An opportunity to get a full time job; 
• 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 
in English; 

• We offer: Ergonomic workplace; Professional help from the greatest Tiny Lab Productions developers; 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
Internet: http://tinylabproductions.com
Facebook: www.facebook.com/TinyLabProductions

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

No YesAll the timeKaunas

mailto:jobs@tinylabproductions.com
http://tinylabproductions.com
http://www.facebook.com/TinyLabProductions
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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 most 
popular 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
• An opportunity to get a full time job; 
• 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  in English; 

• We offer: Ergonomic workplace; Professional help from the greatest game designers; 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
Internet: http://tinylabproductions.com
Facebook: www.facebook.com/TinyLabProductions

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

No YesAll the timeKaunas

mailto:jobs@tinylabproductions.com
http://tinylabproductions.com
http://www.facebook.com/TinyLabProductions
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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
• Practice 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
Internet: www.tutotoons.com
Facebook: www.facebook.com/tutotoons/

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

No YesFrom 2018 JuneKaunas

mailto:jobs@tutotoons.com
http://www.tutotoons.com
http://www.facebook.com/tutotoons
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About
Visionary Analytics is a research-based advisory company, specialising in education and innovation policies. The 
company develops new analytical tools and applies state-of-the-art research methods to provide EU institutions and 
national governments with research, evaluation and consultancy services. 

Proposed position
• Research Assistant 

Conditions of the offer
• Fluent in English; 
• Good computer literacy; 
• A tripartite or bilateral contract to be signed;  
• An opportunity to get a full time job; 
• Possibility to improve working skills; 
• Level of Studies: Bachelor; 
• Skills: If you can demonstrate ability to learn quickly, have a collaborative spirit and like to assume responsibi-

lity – this is your desired internship!

Neringa Bolytė, Office Manager
E-mail: neringa@visionary.lt
Phone: +37065077146
Internet: http://www.visionary.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/VisionaryAnalytics/

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

No YesTo be negotiated 
individuallyVilnius

mailto:neringa@visionary.lt
http://www.visionary.lt
https://www.facebook.com/VisionaryAnalytics
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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 psichologas (-ė) 

Sąlygos
• Praktikos grafikas yra derinamas bendru sutarimu su studentu.

Alina Skinderienė, Personalo ir dokumentų 
administravimo skyriaus vedėja
E. paštas: personalas@abromiskes.lt
Telefonas: 868786109
Internetas: www.abromiskes.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipVisą laikąVilnius, Kaunas, 
Elektrėnai

mailto:personalas@abromiskes.lt
http://www.abromiskes.lt
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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
E. paštas: vadove.patria@gmail.com
Telefonas: 860019550
Internetas: www.patria.lt
Facebook: www.facebook.com/AC-Patria-
SAVANORI%C5%B2-CENTRAS-VOLUNTEER-
CENTRE-372460505252/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:vadove.patria@gmail.com
http://www.patria.lt
http://www.facebook.com/AC
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Apie
Vedini techninio ir analitinio požiūrio, jau 8-erius metus teikiame el.komercijos sprendimų paslaugas. Specializuojamės 
išskirtinai Magento TVS integracijose, paieškos optimizacijoje, greitaveikoje bei produktų informacijos valdyme. 
Remiantis geriausiomis vartotojo patirties (UX) praktikomis kuriame ilgalaikę skaitmeninę strategiją, orientuotą į 
laipsnišką kokybinių rodiklių kilimą. 

Kviečia atlikti praktiką
• Front-end programuotojus (-as);
• Back-end programuotojus (-as).

Sąlygos
• Puikūs anglų kalbos įgūdžiai (C1); 
• Praktinių įgūdžių turėjimas PHP;
• JavaScript ar bet kurioje kitoje WEB plėtros kalboje; 
• Galimybė įsidarbinti;
• Galimybė mokytis ir tobulėti;
• Draugiška ir visada pasirengusi padėti komanda.

Goda Keršytė, Vykdančioji asistentė
E. paštas: goda@adeoweb.biz
Telefonas: 867640091
Internetas: https://www.adeoweb.biz/
Facebook: https://www.facebook.com/adeowebnews/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne NeDerinama 
individualiaiKaunas

http://el.komercijos
mailto:goda@adeoweb.biz
https://www.adeoweb.biz
https://www.facebook.com/adeowebnews
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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 asistentas (-ė) 

Sąlygos
• Sudaroma trišalė arba dvišalė sutartys.

Andrius Būdvytis, Advokatas
E. paštas: office@budvytis.eu
Telefonas: 869823330

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiai 
(nuo birželio 4 d.)Kaunas

mailto:office@budvytis.eu
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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 asistentas (-ė) 

Sąlygos
• Lankstus grafikas; 
• Grafikas suderinamas su studentu.

Gitana Jasėnienė, Administracijos vadovė
E. paštas: gitana@aku.lt
Telefonas: 868515935
Internetas: www.aku.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipVisą laikąKaunas

mailto:gitana@aku.lt
http://www.aku.lt
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Apie
Alytusplius.lt - Alytaus krašto naujienų portalas. Tai - didžiausią skaitytojų auditoriją turinti žiniasklaidos priemonė 
regione. Portale kasdien pateikiamos operatyvios ir aktualios naujienos, kurias rengia profesionalūs žurnalistai, savo 
darbe besivadovaujantys profesinės etikos principais ir standartais. 

Kviečia atlikti praktiką
• Žiniasklaidos korespondentas (-ė) 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti.

Aldona Jankauskienė, Redaktorė
E. paštas: aldona@alytusplius.lt
Telefonas: 869 813 901
Internetas: https://alytusplius.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/alytusplius/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Ne1 mėnuoAlytus

http://Alytusplius.lt
mailto:aldona@alytusplius.lt
https://alytusplius.lt
https://www.facebook.com/alytusplius
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Apie
AMILINA yra viena iš didžiausių gamybos įmonių Šiaurės Europoje kviečių biorafinavimo srityje, inovatyviomis 
technologijomis atsinaujinančią biomasę perdirbanti į natyvinį ir katijonizuotą krakmolą, kviečių glitimą bei gliukozės 
sirupus. Orientuota į modernių sprendimų vystymą, bendrovė savo gaminamą produkciją, skirtą maisto, popieriaus 
gamybai ir pašarų pramonei, eksportuoja į daugiau kaip 55 Pasaulio valstybes. 

Kviečia atlikti praktiką
• Biochemijos studentus; 
• Chemijos studentus;
• Informatikos studentus. 

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Sudaromos trišalės arba dvišalės sutartys; 
• Galimybė tobulėti; 
• Motyvacija;
• Žingeidumas;
• Atsakingumas;
• Noras tobulėti.

Kristina Niurkiene, Personalo vadybininkė
E. paštas: kristina.niurkiene@roquette.com
Telefonas: 861 237 392
Internetas: www.amilina.com

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiPanevežys

mailto:kristina.niurkiene@roquette.com
http://www.amilina.com
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Apie
Menų inkubatorius – pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – naudojantis turima infrastruktūra 
(patalpomis ir įranga) sutelkti įvairių rūšių meno kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius verslus plėtojančius asmenis 
vienoje erdvėje ir taip sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, pradėti nuosavą verslą 

Kviečia atlikti praktiką
• IT specialistą (-ę) (elektroninė prekyba, socialiniai tinklai, svetainės administravimas); 
• Grafikos dizaineris (-ė) (vizualinė įstaigos reklama); 
• Kultūros projektų vadovas (-ė) (renginių organizavimas; 
• Projektų koordinatorius (-ė) 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai;
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti;
• Galimybė tobulėti;
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu.

Daiva Perevičienė, Direktorė
E. paštas: verslas@res.lt
Telefonas: 865244555
Internetas: www.anyksciumenai.lt
Facebook: https://www.facebook.com/anyksciu.menu.
inkubatorius

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne3 mėnesiaiAnykščiai

mailto:verslas@res.lt
http://www.anyksciumenai.lt
https://www.facebook.com/anyksciu.menu.inkubatorius
https://www.facebook.com/anyksciu.menu.inkubatorius
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Apie
„Audimas“ – skaičiuojame daugiau nei 85-us metus sėkmingos verslo vystymo patirties aktyvaus laisvalaikio ir sporto 
aprangos srityje bei esame rinkos lyderis Lietuvoje. Mūsų komanda – tai daugiau nei 450 profesionalų, dirbančių 
įvairiose srityse: nuo marketingo, pardavimų, logistikos, finansų... iki dizaino, gamybos ar sandėliavimo. Mūsų siekis – 
tapti pirmaujančia Europos aprangos kompanija, kuriančia modernius ir patogius produktus, teikiančius džiaugsmą, 
sveikam, aktyviam gyvenimui. „Audimas“ – tai puiki vieta ne tik atskleisti savo patirtį, o ir pradėti savo karjerą. Čia daug 
galimybių rodyti iniciatyvą, kurti ir diegti naujoves, o asmeninis augimas bei saviraiška priklauso tik nuo tavo paties 
pastangų ir veiklos rezultatų. Turime aiškias vertybes - tai pagarba, atvirumas naujovėms, sąžiningumas, atsakomybė 
už savo veiksmus, šeimyniškumas ir bendruomeniškumas. Taip pat patikimą vadovų komandą, kuri padeda mūsų 
darbuotojams augti ir tobulėti. Prisijunk prie mūsų ir kurkime ateitį kartu! 

Kviečia atlikti praktiką
• Pirkimų asistentas (-ė); 
• Personalo asistentas (-ė); 
• Rinkodaros asistentas (-ė); 
• Finansų asistentas (-ė) 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai;
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
• Lankstus grafikas;
• Sudaromos trišalės arba dvišalės sutartys;
• Galimybė įsidarbinti;
• Galimybė tobulėti.

Monika Karčemarskaitė, Personalo vadybininkė
E. paštas: monika.karcemarskaite@audimas.lt
Telefonas: 861 465 385
Internetas: www.audimas.com
Facebook: https://www.facebook.com/audimas.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:monika.karcemarskaite@audimas.lt
http://www.audimas.com
https://www.facebook.com/audimas.lt
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Apie
BCT yra inovatyvi įmonė gaminanti tikslius mechaninius komponentus. Mūsų detalės yra naudojamos automobilių, 
įvairios paskirties mašinų gamybos, medicininės reabilitacinės technikos ir energetikos pramonės šakose. 

Kviečia atlikti praktiką
• Pardavimų vadybininkas (-ė); 
• Personalo asistentas (-ė) 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;  
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės arba dvišalės sutartys;  
• Galimybė tobulėti.

Vaida Mačiunskaitė, Personalo vadybininkė
E. paštas: personalas@baltec-cnc.com
Telefonas: 867398756
Internetas: http://www.baltec-cnc.com

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

http://baltec-cnc.com
http://www.baltec-cnc.com
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Apie
Įmonė „Baltimax“ yra IT sprendimų platintoja, kuri pristato pažangius ir patikimus programinės įrangos sprendimus 
verslo klientams ir namų vartotojams. 

Kviečia atlikti praktiką
• Pardavimų asistentas (-ė); 
• Rinkodaros asistentas (-ė) 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;  
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės arba dvišalės sutartys; 
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu; 
• Praktikos metu susipažinsi su pardavimų/ rinkodaros skyrių veikla, galėsi išbandyti savo jėgas įvairiuose 

pardavimus skatinančiuose projektuose/ rinkodaros ar viešųjų ryšių projektuose. 
• Praktikos metu turėsi dedikuotą praktikos vadovą, visas reikalingas priemones. 
• Pažadame visokeriopą pagalbą, draugišką kolektyvą ir pramogas.

Andrius Mickevičius, Vadovas
E. paštas: praktika@baltimax.com
Telefonas: 8699 10 788
Internetas: www.baltimax.com
Facebook: https://www.facebook.com/baltimaxsolutions/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:praktika@baltimax.com
http://www.baltimax.com
https://www.facebook.com/baltimaxsolutions
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Apie
BDO auditas ir apskaita, UAB yra viena didžiausių apskaitos, audito ir konsultacijų įmonė Lietuvoje, turinti biurus 
trijuose didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. 

Kviečia atlikti praktiką
• Apskaitos skyriaus praktikantas (-ė) 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti;
• Galimybė tobulėti;

Evelina Bazevičienė, Administracijos skyriaus vadovė/
Marketingo vadybininkė
E. paštas: evelina.bazeviciene@bdo.lt
Telefonas: 37037320390
Internetas: http://www.bdo.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/BDOAALT/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiai; derinama 
individualiai

Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda

mailto:evelina.bazeviciene@bdo.lt
http://www.bdo.lt
https://www.facebook.com/BDOAALT
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Apie
Bentley Systems Lietuvos filialas yra vienas iš svarbiausių tarptautinės programinės įrangos kūrimo įmonės „Bentley 
Systems“ programavimo centrų. Pagrindinė įmonės veikla - programinės įrangos, skirtos dideliems infrastruktūros 
projektams, kūrimas. Mes naudojame pažangiausias technologijas, kurios atitiktų „Bentley“ naudotojų poreikius. 

Kviečia atlikti praktiką
• Programinės įrangos kokybės analitikas(-ė) - praktikantas (-ė) 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Jei domiesi programinės įrangos kokybe, turi žinių apie SQL, tinklus ar testavimą, kviečiame pasikalbėti dėl 

galimybės atlikti praktiką „Bentley Systems“.

Viktorija Beinartaitė, Talent Advancement Associate
E. paštas: viktorija.beinartaite@bentley.com
Telefonas: 862027720
Internetas: https://www.bentley.com/
Facebook: https://www.facebook.com/BentleyRecruiter

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip 3 mėnesiaiKaunas

mailto:viktorija.beinartaite@bentley.com
https://www.bentley.com
https://www.facebook.com/BentleyRecruiter
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CVKaunas.lt - didžiausias Kauno miesto karjeros portalas. 

Kviečia atlikti praktiką

Sąlygos
• Pagrindinės atsakomybės: administruoti įmonės socialinius tinklus; 
• Dalyvauti personalo atrankos procesuose;  
• Atlikti kitus einamuosius ofiso darbus;
• Galimybe įsidarbinti daliniu užimtumu.

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

http://CVKaunas.lt
mailto:zilvinas@itc.lt
https://kaunas.cvzona.lt
http://www.facebook.com/cvkaunas
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Rūmai, vienijantys 470 narių Baltijos šalyse, teikia konsultacijas įmonėms, norinčioms užmegzti ar plėtoti verslo ryšius 
su Vokietija, taipogi Vokietijos įmones, siekiančias plėtoti savo verslą Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, rengia konferencijas, 
seminarus aktualiomis temomis. 

Kviečia atlikti praktiką
• Praktikantė (-as). Rinkos tyrimai, klientų užklausų apdorojimas, informacaijos rinkimas ir apdorojimas, pagalba 

kasdienininiame darbe biure - vertimai, tekstų redagavimas, pasirengimas renginiams ir kt. 

Sąlygos
• Geri vokiečių kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas;

Audronė Gurinskienė, Biuro vadovė
E. paštas: audrone.gurinskiene@ahk-balt.org
Telefonas: (85) 2131122
Internetas: www.ahk-balt.org

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

http://audrone.gurinskiene
http://ahk-balt.org
http://www.ahk-balt.org
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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
• Sociologas (-ė); 
• Viešųjų ryšių ir komunikacijos specialistas (-ė) 

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;  
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės sutartys;  
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu; 
• Atsakingumas; 
• Kūrybiškumas.

Kristina Tarnauskienė, Direktorė
E. paštas: info@factus.lt
Telefonas: 865098011
Internetas: www.factus.lt
Facebook: https://www.facebook.com/factusdominus/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:info@factus.lt
http://www.factus.lt
https://www.facebook.com/factusdominus
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Apie
Globay yra kompanijų grupė teikianti Automobilių logistikos sprendimus ir paslaugas Automobilių gamintojams, 
Dyleriams, Naudotų automobilių pardavėjams ir vežėjams. 

Kviečia atlikti praktiką
• Transporto vadybininkas (-ė); 
• Ekspedicijos vadybininka(-ė);  
• Kokybes vadybininkas (-ė); 
• Pardavimų vadybininkas (-ė). 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai;  
• Geri rusų kalbos įgūdžiai;  
• Geri vokiečių kalbos įgūdžiai;  
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti.

Raimondas Navickas, Direktorius
E. paštas: finance@globay.eu
Telefonas: 861619912
Internetas: www.globay.eu

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne NeDerinama 
individualiai

Vilnius, 
Ukmergė

mailto:finance@globay.eu
http://www.globay.eu
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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 programuotojas (-a);  
• Žmogiškųjų išteklių skyriaus praktikantas (-ė);  
• 3D dizaineris (-ė); 
• Iliustratorius (-ė) 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės sutartys;  
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• PHP programavimo žinios (ypač su Laravel ir Symfony karkasais); 
• Kruopštumas, organizuotumas; 
• Patirtis dirbant su Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe-Indesign, Corel Draw programomis; 
• Labai geri piešimo ranka įgūdžiai, mokėjimas piešti planšete.

Dovilė Bimbirytė, Personalo atrankų specialistė
E. paštas: dovile@helis.lt
Telefonas: 861614439
Internetas: www.helis.lt
Facebook: www.facebook.com/helisday

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:dovile@helis.lt
http://www.helis.lt
http://www.facebook.com/helisday
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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
• Marketigo specialisto atsistentas (-ė) 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės arba dvišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti;  
• Pagrinfiniai uždaviniai bus: rinkodaros plano sudarymas žaidimų projektams; 
• Žaidimų projektų žiniasklaidos planas; 
• Prekės ženklo segmentavimas / kūrimas; 
• PR strategijos planavimas; 
• Rinkos tyrimai.

Dovilė Bimbirytė, Personalo atrankų specialistė
E. paštas: dovile@helis.lt
Telefonas: 861614439
Internetas: https://www.helis.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/helisday/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:dovile@helis.lt
https://www.helis.lt
https://www.facebook.com/helisday
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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
• Praktikantas (-ė) Klientų konsultavimo centre 

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Tikimės, kad Tu: esi motyvuotas(-a), žingeidus(-i) ir norintis(-i) tobulėti; atidus(-i) detalėms; nori tobulėti finansų 

srityje. 
• Mes siūlome: naudingus profesinius įgūdžius dirbant draugiškame kolektyve; iššūkį ir laisvę generuoti idėjas.

Diana Gedvilė, Bendrųjų reikalų ir administravimo 
specialistė
E. paštas: diana.gedvile@invl.com
Telefonas: 862060358
Internetas: www.invl.com
Facebook: https://www.facebook.com/
invlassetmanagement/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip3 mėnesiaiKaunas
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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 padėjėjas (-a); 
• teismo posėdžių sekretorius (-ė); 
• raštinės darbuotojas (-a); 
• archyvuotojas (-a); 
• vertėjas (-a); 
• informatikas (-ė); 
• atstovas (-ė) spaudai;
• lituanistas (-ė) 

Sąlygos
• Sudaroma trišalė arba dvišalė sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti.

Gintarė Norkeliūnaitė, Administracijos sekretorė
E. paštas: gintare.norkeliunaite@kat.lt
Telefonas: (8 37) 787 192
Internetas: www.kat.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne NeVisą laikąKaunas

mailto:gintare.norkeliunaite@kat.lt
http://www.kat.lt
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Apie
Kauno kartų namuose socialines paslaugas gauna trys skirtingos kartos: senyvo ir pagyvenusio amžiaus asmenims  
teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės globos, bei socialinės priežiūros paslaugos, o motinoms su vaikais – socialinės  
priežiūros, motinystės, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos. 

Kviečia atlikti praktiką
• Pagalbos šeimai padalinyje; 
• Senelių globos padalinyje; 
• Pagyvenusių žmonių dienos centre 

Sąlygos
• Studentai, pasirinkę praktiką Kauno kartų namuose supažindinami su visa namų veikla ir gali savarankiškai  

apsispręsti, su kuria klientų grupe, kuriame padalinyje nori mokytis dirbti; 
• Praktikos atlikimo grafikas derinamas  individualiai, tačiau dažniausias praktikos laikas yra nuo pirmadienio iki 

penktadienio, 10-16 val.; 
• Sudaroma trišalė sutartis.

Sigita Šergalienė, Direktorės pavaduotoja
E. paštas: info@kartunamai.lt
Telefonas: 867881099
Internetas: www.kartunamai.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipVisą laikąKaunas
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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 tapęs ne tik prasminga miesto tradicija, bet ir reikšmingu šalies kultūrinio gyvenimo vyksmu. 

Kviečia atlikti praktiką
• Galimybė atlikti praktiką teatro administracijoje, organizuojant renginius, viešųjų ryšių srityje, atliekant įvairias 

funkcijas šokio festivalyje AURA 

Sąlygos
• Pageidauja, kad būtų kultūros vadybos, menotyros, kūrybinių industrijų, viešųjų ryšių,dizaino, archyvavimo 

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

ir pasirengęs atlikti visokias užduotis susijusias su teatro veikla; 
• 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;  

•  Geri anglų kalbos įgūdžiai;
• Geri  kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Praktika atliekama bendru sutarimu suderinus su studento galimybėmis ir užimtumu.

Silvija Butkutė, Administratorė
E. paštas: vadyba@aura.lt
Telefonas: 861424277
Internetas: aura.lt
Facebook: www.facebook.com/aura.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipRudens sezonui 
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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
• Kūrybininkas (-ė) 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės arba dvišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• 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
E. paštas: ieva@cocos.lt
Telefonas: 863011682
Internetas: www.cocos.lt
Facebook: https://www.facebook.com/cocos.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip 3 mėnesiaiKaunas
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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 

Sąlygos
• 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.

Inga Kupetytė-Bunevičienė, Personalo vadovė
E. paštas: inga@laipiojimocentras.lt.
Telefonas: 861 684 794
Internetas: www.laipiojimocentras.lt
Facebook: www.facebook.com/laipiojimocentras/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipVisą laikąKaunas
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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 temų sąrašą ir pageidaujamą praktikanto specializaciją rasite www.lei.lt, Karjera, Praktika

Jolanta Kazakevičienė, Studijų administratorė
E. paštas: Jolanta.Kazakeviciene@ei.lt
Telefonas: 837401809
Internetas: www.lei.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipVasaros sezonuiKaunas
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Lietuvos kaimo turizmo asociacija (LKTA) veiklą pradėjo 1997 m. Šiuo metu LKTA vienija beveik 60 proc. viso kaimo 
turizmo sektoriaus Lietuvoje. Asociacija atstovauja savo narius įvairiose valstybinėse institucijose, užsiima lobistine 
veikla, siekdama gerinti kaimo turizmo verslo sąlygas Lietuvoje. Aktyviai bendradarbiaudama su kitų šalių panašiomis 
organizacijomis ir būdama tarptautinės Europos kaimo turizmo federacijos (Eurogites), Lietuvos Respublikos Turizmo 
rūmų, Lietuvos verslo konfederacijos ir Žemės ūkio rūmų nare, Asociacija stengiasi perduoti jų gerąją patirtį savo 
nariams. Lietuvos kaimo turizmo asociacija aktyviai naudoja įvairias rinkodaros priemones, viešindama narių teikiamas 
paslaugas, jų siūlomus produktus ir bendrą kaimo turizmą Lietuvoje. 

Kviečia atlikti praktiką
• Komunikacijos srityje; 
• Administravimo srityje 

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;  
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės sutartys;  
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu; 
• Atsakingumas, norėjimas mokytis ir tobulėti.

Diana Dubatauskienė, Direktorė
E. paštas: rinkodara@atostogoskaime.lt
Telefonas: 863 081 515
Internetas: www.atostogoskaime.lt
Facebook: www.facebook.com/
lietuvoskaimoturizmoasociacija/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas
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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 asistentas (-ė); 
• Komunikacijos asistentas (-ė); 
• Švietimo centro vadovo asistentas (-ė); 
• Projektų vadovo asistentas (-ė) 

Sąlygos
• Laukiami motyvuoti studentai, su kuriais bus tariamasi dėl patogiausių sąlygų.

Marija Vyšniauskaitė, Švietimo centro vadovė
E. paštas: marija@llri.lt
Telefonas: 860460120
Internetas: www.llri.lt
Facebook: www.facebook.com/laisvosios.rinkos.institutas

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipVisą laikąVilnius
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Lietuvos Respublikos muitinė - valstybės institucija, prižiūrinti tarptautinę prekybą. Būdama viena iš Europos Sąjungos 
valstybių narių muitinių administracijų, Lietuvos Respublikos muitinė prisideda prie sąžiningos ir atviros prekybos 
skatinimo, Europos Sąjungos vidaus rinkos veikimo, bendrosios prekybos politikos ir kitų su prekyba susijusių bendrųjų 
Europos Sąjungos politikos sričių priemonių įgyvendinimo, taip pat prie visos prekių tiekimo grandinės saugumo 
užtikrinimo. 

Kviečia atlikti praktiką
• Įvairių specialybių studentus 

Sąlygos
• Privaloma trišalė praktikos sutartis iš mokymosi įstaigos visam praktikos laikotarpiui. 
• Galimos praktikos atlikimo vietos: Muitinės departamentas, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritorinės muitinės, 

Muitinės mokymo centras, Muitinės laboratorija, Muitinės informacinių sistemų centras, Muitinės kriminalinė 
tarnyba. 

• Rekomenduojama kreiptis iki praktikos pradžios likus ne mažiau kaip 30 d.

Katažyna Lukaševič, Vyriausioji inspektorė
E. paštas: katazyna.lukasevic@lrmuitine.lt
Telefonas: (85) 266 6025
Internetas: www.lrmuitine.lt

Praktikos
laikotarpis

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

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

Kviečia atlikti praktiką

Sąlygos
• Sudaroma trišalės sutartys; 
• Sąlygos nurodytos čia: http://www.tm.lt/tm/stud_prakt; 
• Judėjimo negalią turintiems, nėra slenksčių, yra liftai; 
• Praktika yra atliekama bendru sutarimu su studentu; 
• Kandidatuojant yra  reikalingas Universiteto užklausimas / raštas dėl šio universiteto studento, pageidaujančio 

atlikti praktiką Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje.

Rita Kamarauskienė, Patarėja
E. paštas: rita.kamarauskiene@tm.lt
Telefonas: (85) 266 2857
Internetas: www.tm.lt
Facebook: https://www.facebook.com/teisingumas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiVilnius
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mailto:rita.kamarauskiene@tm.lt
http://www.tm.lt
https://www.facebook.com/teisingumas


Praktikos pasiūlymai

41

Grįžti į turinį | Back to content
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Lietuvos statistikos departamentas yra Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką finansų 
ministrui priskirtoje statistikos valdymo srityje ir ją įgyvendinanti bei koordinuojanti šalies oficialiosios statistikos 
rengimą. 

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika ststiatiką rengiančiuose skyriuose 

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės arba dvišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti.

Kristina Liutkienė, Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus 
vyr. specialistė
E. paštas: personalas@stat.gov.lt
Telefonas: 852364647
Internetas: www.stat.gov.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius
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Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) jau daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos žemdirbiams, teikdama 
jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos 
paslaugas, organizuodama įvairius mokymus. 

Kviečia atlikti praktiką
• Rinkodaros specialistas 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• sudaromos trišalės sutartys; 
• galimybė tobulėti.

Judita Bilvinienė, Personalo specialistė-referentė
E. paštas: judita.bilviniene@lzukt.lt
Telefonas: 863089065
Internetas: www.lzukt.lt
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Lietuvos-
%C5%BEem%C4%97s-%C5%ABkio-konsultavimo-
tarnyba/145782998810650

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
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Kurdami naują banką, norime kurti ir geresnę ateitį – mūsų darbuotojams, klientams ir visuomenei. 

Kviečia atlikti praktiką
• Praktikantas (-ė) Verslo klientų grupėje Kaune 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai;  
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Sudaromos trišalės arba dvišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti.

Lina Remeikaitė, Personalo partneris
E. paštas: lina.remeikaite@luminorgroup.com
Telefonas: 861 863 682
Internetas: www.luminor.lt
Facebook: https://www.facebook.com/LuminorLietuva/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip 3 mėnesiaiKaunas

mailto:lina.remeikaite@luminorgroup.com
http://www.luminor.lt
https://www.facebook.com/LuminorLietuva


Praktikos pasiūlymai

44

Grįžti į turinį | Back to content

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 administratorius (-ė); 
• Viešbučio administratorius(-ė) 

Sąlygos
• Praktikos grafikas yra lankstu; 
• Galimybė įsidarbinti.

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipVisą laikąKaunas

mailto:info@turinfo.lt
http://musuodiseja.lt
http://www.facebook.com/musuodiseja.kelioniuorganizatorius
http://www.facebook.com/musuodiseja.kelioniuorganizatorius
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Apie
No Magic Europe, UAB yra JAV kompanijos „No Magic Inc.“, 1996 m. pradėjusios veiklą Lietuvoje, dukterinė įmonė. 
Tai viena pirmųjų IT įmonių Lietuvoje, išsiugdžiusi tikrų profesionalų kartą. Pagrindinis ir geriausiai žinomas 
kompanijos produktas, kuriamas ir vystomas Lietuvoje nuo 1997 metų – „MagicDraw“ modeliavimo paketas. Tai 
vienas iš nedaugelio Lietuvos specialistų sukurtų produktų, tapusių savo srities pasauliniu lyderiu. No Magic Europe 
siūlo pilnus modeliavimo sprendimus bei teikia produktus papildančias paslaugas - mokymus, produktų pritaikymą 
užsakovo poreikiams, konsultacijas. Mūsų sprendimus taiko tokios pasaulyje gerai žinomos kompanijos kaip, NASA, 
Boeing, Porche/VW, Ford, RollsRoyce, Google, Siemens, Samsung, Nissan, JP Morgan, Lockheed Martin, Bombardier  ir 
kt. savo srities lyderės. 

Kviečia atlikti praktiką
• Administracijos asistentas (-ė); 
• Rinkodaros asistentas (-ė);  
• Techninių tekstų redaktoriaus asistentas (-ė) 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai;  
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Galimybė tobulėti.

Goda Sadauskienė, Personalo vadovė
E. paštas: goda.sadauskiene@nomagic.com
Telefonas: 861626153
Internetas: www.nomagic.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:goda.sadauskiene@nomagic.com
http://www.nomagic.lt
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Apie
Ortopedijos technika - įmonė, kuri orientuojasi į naujausius ir moderniausius gydymo metodus. Siekdami atkreipti 
dėmesį į sveikatos profilaktiką, AB „Ortopedijos technika“ įsteigė „Sveikatinių“ tinklą, turintį jau 11 parduotuvių visoje 
Lietuvoje. 

Kviečia atlikti praktiką
• Marketingo skyriaus praktikantas (-ė) 

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Praktika skirta rinkodaros, vadybos studentams.

Indrė Aidulytė, Marketingo skyriaus vadybininkė
E. paštas: i.aidulyte@ortopedija.lt
Telefonas: 863672340
Internetas: www.ortopedija.lt
Facebook: https://www.facebook.com/sveikatine/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:i.aidulyte@ortopedija.lt
http://www.ortopedija.lt
https://www.facebook.com/sveikatine
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Apie
Mes esame Scandagra Lietuva – dalis Scandagra grupės, kurią įkūrė švedų kooperatyvas Lantmännen ir danų 
kooperatyvas DLG, kurie valdo 6 dukterines kompanijas Baltijos šalyse. Sėkmingai auganti įmonė Scandagra Lietuva 
buvo įkurta 2006, o šiandien mūsų, dirbančių pagrindiniame biure Kaune ir visoje Lietuvoje, jau daugiau nei 100. Mūsų 
apyvarta 2017 m. viršijo 140 mln Eur. Mes esame žemės ūkio produktų profesionalai ir patikimi ūkininkų partneriai. 
Nuolat dalinamės savo žiniomis ir patirtimi, kad mūsų klientų veikla būtų efektyvi ir tvari. 

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika personalo srityje 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės arba dvišalės sutartys; 
• Galimybė tobulėti; 
• Svarbiausias reikalavimas – noras suprasti personalo/žmogiškųjų išteklių sritį ir joje nuveikti ką nors 

rezultatyvaus; 
• Motyvacija.

Sigita Katinaitė, Personalo vadovė
E. paštas: personalas@scandagra.lt
Telefonas: 862666417
Internetas: www.scandagra.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:personalas@scandagra.lt
http://www.scandagra.lt
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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 rašytojas (-a) 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• 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.

Dovilė Bimbirytė, Talentų atrankos specialistė
E. paštas: dovile@helis.lt
Telefonas: 861614439
Internetas: www.seohelis.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:dovile@helis.lt
http://www.seohelis.lt
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Apie
„Telia Lietuva“ – visa ko tinklas, siūlantis telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas iš vienų rankų, siekiant kurti vertę 
klientams ir suteikti geresnę patirtį žmonėms, verslui ir visuomenei. Esame Švedijoje įsikūrusios „Telia Company“ šeimos 
dalis, kurios kultūra, orientacija į darbuotoją bei inovacijas lėmė aplinkinių įvertinimą „Telia Lietuva“ pripažįstant 
geidžiamiausiu 2017 m. Lietuvos darbdaviu. Grupės tikslas – būti integruotų technologinių sprendimų lydere Šiaurės 
ir Baltijos šalių regione. 

Kviečia atlikti praktiką
• Komunikacijos; 
• Teisės; 
• Administravimo; 
• Žmogiškųjų išteklių; 
• Apskaitos ir finansų; 
• Pardavimų; 
• Logistikos ir pirkimų; 
• Rinkodaros; 
• IT/telekomunikacijų; 
• Technologijų 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Esi komunikabilus (-i), žingeidus (-i) ir pilnas (-a) noro išmokti naujų dalykų;  
• Nestokoji iniciatyvumo ir atsakingumo, esi orientuotas (-a) į rezultatą.

Justinas Vaivada, Specialistas, žmogiškųjų išteklių padalinyje
E. paštas: praktika@telia.lt
Telefonas: 869492703
Internetas: www.telia.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiai

Vilnius, 
Kaunas

mailto:praktika@telia.lt
http://www.telia.lt
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Apie
Pirmoji lietuviška atvykstamojo turizmo kelionių agentūra įsikūrusi Maltos saloje. 

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

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

ir kontaktų užmezgimas, ekskursijų ir turų pardavimai. 
• Sudaroma trišalė praktikos sutartis; 
• Lankstus darbo grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti.

Tomas Mikalauskas, Direktorius
E. paštas: info@tomas-intl.com
Telefonas: +356 7964 3151
Internetas: www.tomas-intl.com/lt
Facebook: www.facebook.com/TomasIntl

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip2018 m. pavasario - vasaros - 
rudens sezonamsMalta

http://tomas-intl.com
http://www.tomas-intl.com/lt
http://www.facebook.com/TomasIntl
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Apie
Šiais laikais įmonėms vis sunkiau rasti veiksmingų būdų pasiekti savo klientus. Milžiniški informacijos kiekiai verčia 
žmones ignoruoti tradicinius reklamos būdus, todėl nuolat auga poreikis kurti naujoviškesnes, patrauklesnes ir įdomias 
reklamines kampanijas bei ieškoti naujų informacijos skleidimo priemonių. TOTEM promo – netradicinės reklamos 
agentūra ieško naujų, kūrybingų būdų, kaip užmegzti ryšį su klientu ir kurti kliento ir prekės ženklo santykius. 

Kviečia atlikti praktiką
• Projektų vadovo asistentas (-ė) 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai;
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti.

Radvilė Šiaulytė, Personalo vadybininkė
E. paštas: radvile@totempromo.lt
Telefonas: 862921216
Internetas: http://www.totempromo.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/TOTEMpromo/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:radvile@totempromo.lt
http://www.totempromo.lt
https://www.facebook.com/TOTEMpromo
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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

Sąlygos
• 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;

• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Praktikos grafikas derinamas individualiai kartu su atrinktu kandidatu.

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:ingrida@transparency.lt
http://www.transparency.lt
http://www.facebook.com/tilietuva
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Apie
Knygynų tinklas „VAGA“ yra mažmeninės knygų prekybos lyderis Lietuvoje, valdantis 33 knygynų tinklą 14-koje Lietuvos 
miestų ir miestelių. Mūsų knygynuose prekiaujama daugiau kaip 30 tūkstančių pavadinimų knygomis, išleistomis 
Lietuvos leidyklų ir importuojamomis iš užsienio. Atsižvelgdami į klientų poreikius, siūlome platų kultūrinių prekių 
asortimentą. 

Kviečia atlikti praktiką
• Administracijos asistentas (-ė); 
• Rinkodaros asistentas (-ė);  
• Techninių tekstų redaktoriaus asistentas (-ė) 

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Darbo pobūdis:  Susipažinimas su Rinkodaros skyriaus veikla ir vaga.lt internetine svetaine; Prekių viršelių 

koregavimas; Prekių aprašymų kūrimas, koregavimas ir pritaikymas svetainei; Pasiūlymų ir naujų idėjų teikimas; 
• Noras  ir motyvacijos kuo daugiau sužinoti ir išmokti; 
• Iniciatyvumas ir kūrybiškumas; 
• Puikiūs lietuvių kalbos įgūdžiai  žodžiu bei raštu; 
• Gebėjimas prisiimti atsakomybę bei organizuotumas; 
• Puiku, jei esate paskutinių kursų studentas.

Deimantė Ž., Personalo vadybininkė
E. paštas: info@vaga.lt
Telefonas: 852498393
Internetas: www.vaga.lt
Facebook: https://www.facebook.com/
knygynutinklasVAGA/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Ne3 mėnesiaiVilnius

http://vaga.lt
mailto:info@vaga.lt
http://www.vaga.lt
https://www.facebook.com/knygynutinklasVAGA
https://www.facebook.com/knygynutinklasVAGA
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Apie
UAB „Verslo Aljansas“ – viena iš rinkos lyderių, teikianti paslaugas darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės, civilinės 
saugos, statybos ir elektros inžinerijos srityse, atliekanti profesinės rizikos vertinimą darbo vietose, vykdanti tęstinius 
profesinius darbuotojų mokymus bei sertifikuojanti šilumos ir elektros sektoriaus darbuotojus, diegianti kokybės 
vadybos sistemas. Mūsų misija - būti patikimu ir atsakingu partneriu, kuris rūpinasi savo klientų poreikiais bei aukšta 
atliekamų paslaugų kokybe. 

Kviečia atlikti praktiką
• Galime pasiūlyti įvairaus pobūdžio praktikas skirtingose įmonės veiklose ir miestuose 

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti;

Gailutė Laškovė, Personalo ir projektų vadovė
E. paštas: g.laskove@versloaljansas.lt
Telefonas: 868 683 530
Internetas: www.versloaljansas.lt
Facebook: https://www.facebook.com/uabversloaljansas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne NeDerinama 
individualiai

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Panevėžys, Tauragė

mailto:g.laskove@versloaljansas.lt
http://www.versloaljansas.lt
https://www.facebook.com/uabversloaljansas
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Apie
Jaunimo reikalų skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. 

Kviečia atlikti praktiką
• Praktikantas (-ė) Vilniaus jaunimo informacijos centre 

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu;
• Organizuotumas; 
• Atsakingumas; 
• Kūrybiškumas; 
• Turinio rinkodara;  
• Domėjimasis jaunimo politika.

Milda Savickaitė, Specialistė, Vilniaus jaunimo 
informacijos centro koordinatorė
E. paštas: milda.savickatei@vilnius.lt
Telefonas: 861440125
Internetas: http://www.vilnius.lt/index.php?1205455751
Facebook: https://www.facebook.com/Vilniusjaunimui/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiVlinius
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Apie
Visionary Analytics – mokslinių tyrimų konsultacinė kompanija, kuri specializuojasi švietimo ir inovacijų srityse. 

Kviečia atlikti praktiką
• Asistentas 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai;  
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Sudaromos trišalės arba dvišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Studijų lygis: bakalauras; 
• Įgūdžiai: gebėjimas greitai mokytis, dirbti komandoje, gebėjimas priisimti atsakomybę.

Neringa Bolytė, Biuro vadovė
E. paštas: neringa@visionary.lt
Telefonas: 865077146
Internetas: http://www.visionary.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/VisionaryAnalytics/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius
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Apie
Tarptautinis Kauno kino festivalis Lietuvoje rengiamas nuo 2007 m. ir yra svarbiausias kino renginys Kaune. 2017 
metais Tarptautinis Kauno kino festivalis bus organizuojamas dešimtąjį kartą ir Kaune vyks lapkričio 30 – gruodžio 
10 dienomis. 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
• Marketingo specialistas (-ė);
• Komunikacijos specialistas (-ė); 
• Festivalio organizatorius (-ė); 
• Programos sudarytojo asistentas (-ė); 
• Recenzijų rengėjas (-a); 
• Anglų kalbos vertėjas (-a) 

Sąlygos
• Pageidautina, kad būtumėte kūrybinių industrijų, menotyros, viešųjų ryšių, marketingo ar anglų kalbos filologijos 

studentas. 
• Anglakalbis kolektyvas, anglakalbiai festivalio svečiai.  
• Praktika yra atliekama bendru sutarimu su studentu.

Eglė Mačiulaitytė, Direktorė
E. paštas: egle.marciulaityte@kinofestivalis.lt
Telefonas: 866225322
Internetas: www.kinofestivalis.lt
Facebook: www.facebook.com/kinofestivalis.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taipnuo liepos 1 d. 
iki spalio 15 d

Vilnius, 
Kaunas

mailto:egle.marciulaityte@kinofestivalis.lt
http://www.kinofestivalis.lt
http://www.facebook.com/kinofestivalis.lt
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Apie
Vytauto Didžiojo karo muziejus suteikia galimybę aktyviems, motyvuotiems, atsakingiems, žingeidiems studentams 
atlikti praktiką. Praktikantai turi galimybę susipažinti su muziejaus veikla, gauti darbo institucijoje patirties, pagilinti 
karybos istorijos žinias, realizuoti savo idėjas. Studentai gali prisidėti kuriant edukacines programas, organizuojant 
renginius, įgauti patirties dirbant muziejaus fonduose ar restauracinėse dirbtuvėse. Taip pat praktiką gali atlikti 
kūrybinių industrijų, viešųjų ryšių ar komunikacijos studijų studentai. Istorijos ir paveldosaugos programų studentai 
gali gauti vertingos medžiagos savo bakalauro ar magistro baigiamiesiems darbams. 

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika įvairiuose muziejaus skyriuose 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai;  
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės arba dvišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti.

Laura Rimkutė, Kultūrinės veiklos vadybininkė
E. paštas: laura.rimkute@kam.lt
Telefonas: 862413302
Internetas: http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_
atributika/karo_istorija/vytauto_didziojo_karo_muziejus.html
Facebook: https://www.facebook.com/vytautodidziojo.
karomuziejus/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:laura.rimkute@kam.lt
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/karo_istorija/vytauto_didziojo_karo_muziejus.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/karo_istorija/vytauto_didziojo_karo_muziejus.html
https://www.facebook.com/vytautodidziojo.karomuziejus
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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 (-ę) 

Sąlygos
• Galimybė derinti su studijomis.

Andrius Būdvytis, Advokatas
E. paštas: office@budvytis.eu
Telefonas: 869823330

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiai 
(nuo birželio 4 d.)Kaunas

mailto:office@budvytis.eu


Savanorystės pasiūlymai

60

Grįžti į turinį | Back to content

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
• Savanoris aplinkos tvarkymui Lietuvos zoologijos sode; 
• Savanoris gyvūnų priežiūrai; 
• Savanoris pagalbai ruošiantis renginiams; 
• Savanoris pagalba dalyvaujant edukacijose 

Sąlygos
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos  dvišalės sutartys; 
• Galimybė tobulėti;
• Ieškome atsakingų ir motyvuotų savanorių, kurie nori prisidėti prie gyvūnų gerovės gerinimo Lietuvos zoologijos 

sode.

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

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:zoosavanoriai@gmail.com
https://www.zoosodas.lt
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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
• Lankstus grafikas; 
• Klysti ir kartu mokytis, o ateityje ir galimybę įsidarbinti;
• Veikla: pagalba laisvalaikio ir sporto užsiėmimuose su asmenimis, turinčiais fizinę bei protinę negalią, ir vaikais, 

patiriančiais socialinę atskirtį; 
• Darbas su socialiniais tinklais, klipų kūrimas. 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.

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

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipVisus metusKaunas

mailto:info@miegantysdrambliai.lt
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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
• 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.

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

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:ingrida@transparency.lt
http://www.transparency.lt
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Apie
UAB „VAGOS prekyba“ įkurta 1997 metais, atskyrus nuo leidyklos VAGA prekybinį padalinį, perėmusį knygynų platinimą 
bei 4 atskirus knygynus. Šiandien UAB „VAGOS prekyba“ yra didžiausią knygynų skaičių turintis knygynų tinklas 
Lietuvoje, kartu su franšizės partneriais valdantis 35 knygynus. 

Kviečia savanoriauti
• Renginių organizatorių (-ę) 

Sąlygos
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė atlikti savanorystę nuotoliniu būdu; 
• Organizuotumas, komunikabilumas, atsakingas laiko planavimas, turinio rinkodara.

Milda Savickaitė, Projektų koordinatorė
E. paštas: projektai@vaga.lt
Telefonas: 861440125
Internetas: https://www.vaga.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/
knygynutinklasVAGA/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiai

Vilnius, 
Kaunas

mailto:projektai@vaga.lt
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Apie
Tarptautinis Kauno kino festivalis Lietuvoje rengiamas nuo 2007 m. ir yra svarbiausias kino renginys Kaune. 2017 
metais Tarptautinis Kauno kino festivalis bus organizuojamas dešimtąjį kartą ir Kaune vyks lapkričio 30 – gruodžio 
10 diemonis 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
• Marketingo specialistą (-ę); 
• Komunikacijos specialistą (-ę); 
• Festivalio organizatorių (-ę); 
• Programos sudarytojo asistentą (-ę); 
• Recenzijų rengėją;
• Anglų kalbos vertėją. 

Sąlygos
• 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 liepos 1 d. iki spalio 15 d. 
• Darbui reikalinga informacija anglų kalba, anglakalbis kolektyvas, anglakalbiai festivalio svečiai.

Eglė Mačiulaitytė, Direktorė
E. paštas: egle.marciulaityte@kinofestivalis.lt
Telefonas: 866225322
Internetas: www.kinofestivalis.lt
Facebook: www.facebook.com/kinofestivalis.lt

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne Taipnuo liepos 1 d. 
iki spalio 15 d.

Vilnius, 
Kaunas
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Apie
Inovatyvus ir aktyvus Vytauto Didžiojo karo muziejus laužo stereotipus ir kviečia atsakingus, aktyvius, motyvuotus, 
veržlius žmones tapti savanoriais. Savanoriai turi galimybę susipažinti su muziejaus veikla, gauti darbo institucijoje 
patirties, tobulinti bendravimo įgūdžius, karybos istorijos žinias, realizuoti savo idėjas, ir žinoma, atrasti bendraminčių. 
Savanoriai turi galimybę padirbėti parodų ir ekspozicijų salėse, restauracinėse dirbtuvėse, fonduose, bibliotekoje, 
renginių ir edukacinių programų metu, projektinėje veikloje. Savanorystė muziejuje ypač aktuali istorijos, paveldosaugos 
studijų studentams, kurie gali gauti naudingos medžiagos savo kursiniams ar bakalauro darbams. 

Kviečia savanoriauti
• Savanorystė įvairiose srityse muziejuje 

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai;  
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Sudaromos trišalės arba dvišalės sutartys;
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė atlikti savanorystę nuotoliniu būdu.

Laura Rimkutė, Kultūrinės veiklos vadybininkė
E. paštas: laura.rimkute@kam.lt
Telefonas: 862413302
Internetas: http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_
atributika/karo_istorija/vytauto_didziojo_karo_muziejus.html
Facebook: https://www.facebook.com/vytautodidziojo.
karomuziejus/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas
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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
S. Daukanto str. 27-301, LT-44249 Kaunas

E-mail: karjera@vdu.lt 
Phone: +370 37 327 983

www.karjera.vdu.lt/en

mailto:karjera@vdu.lt
http://www.karjera.vdu.lt
mailto:karjera@vdu.lt
http://karjera.vdu.lt/en
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