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Įvadas | Introduction

Prieš Jus dvyliktasis 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 pasiūlymus. Tikimės, jog kiekvienas ras sau tinkamą!

Kataloge standartizuotai yra pateikiama trumpa informacija: apie praktikos ar savanorystės vietą siūlančią įmonę, 

įstaigą ar organizaciją, jos siūlomos praktikos / savanoriškos veiklos pozicijos pavadinimą bei atitikimo 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 twelfth 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: career@vdu.lt

Facebook: facebook.com/vdu.karjera

http://www.karjera.vdu.lt
http://karjera.vdu.lt/en
mailto:karjera@vdu.lt
mailto:karjera@vdu.lt
http://facebook.com/vdu.karjera
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About
Adeo Web provides eCommerce solutions with proven 10 years of analytical and technical approach. We specialize in 
Magento, Akeneo, Laravel, Angular. We love growing together, challenging ourselves and building projects that create 
a global impact for our clients. From innovative and award winning projects like Topo Centras and Deeper, to leading 
Baltic publishers like Pegasas and Knygu Klubas, international tool retailers like Verkter, global brands like Toshiba 
and Lenovo, and even our own SAAS product - PassCamp - a password manager used by teams worldwide.

Proposed position
• PHP developer

Conditions of the offer
• Bilateral agreements will be signed; 
• Tripartite contracts will be signed; 
• Good English language skills;
• Good computer literacy skills; 
• Flexible working hours; 
• Access to employment.

Other
You will: Work in a team to provide efficient solutions to complex tasks using Agile software development approach; 
Create, code and design systems for top level brands by - writing an optimized code; Constantly challenge and expand 
your knowledge of reliable software architecture and programming; Search and implement modern technologies in 
Adeo Web projects.

Adeo Web, Office Administrator
E-mail: cv@adeoweb.lt
Phone: 867640091
Internet: https://www.adeoweb.lt/en/
Facebook: https://www.facebook.com/adeowebnews/

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

Yes YesAdjusted 
personallyKaunas

mailto:cv@adeoweb.lt
https://www.adeoweb.lt/en
https://www.facebook.com/adeowebnews
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About
Eneba.com is a more secure platform for buying digital or physical copies of video games. These games are a big part 
of our daily lives, so we are not only selling them online. We are playing, sharing our insights, and building the widest 
community of gaming lovers. Our ideas, dedication, and the forever present startup spirit are the things responsible 
for allowing us to progress towards reaching our goals. For this reason Eneba is taking over a bigger and bigger 
market segment in the video game market everyday. Want to see how we work everyday? Send us a letter and join 
our crazy team!

Proposed position
• Marketing assistant

Conditions of the offer
• Good English language skills;  
• Access to employment; 
• Access to personal development.

Other
Your tasks will include: Marketing Plan for Gaming projects, Media Plan for Gaming projects, Brand segmentation / 
brand Creation, PR strategy planning, Market Research.

Jurgita Markevičienė, Head of HR
E-mail: jurgita@eneba.com
Phone: +37060005511
Internet: www.eneba.com
Facebook: www.facebook.com/Eneba.Lietuva

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 YesAdjusted 
personallyKaunas

http://Eneba.com
mailto:jurgita@eneba.com
http://www.eneba.com
http://www.facebook.com/Eneba.Lietuva
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About
Transparency International Lithuanian Chapter, established on 6th June of 2000, is a division of the international 
organisation Transparency International. TI Lithuania is a non-profit, non-political organisation that co-operates and 
coordinates its activities with governmental and non-governmental institutions in both Lithuania and abroad. The 
goal of TI Lithuania is to develop and promote civic accountability and anti-corruption initiatives in the country. 
The main priorities include: 1) engaging citizens and partnerships in anti-corruption and transparency initiatives, 2) 
developing transparency standards, 3) fostering sustainable activities of TI Lithuania. Please find our strategy 2016 
– 2020 here. 

Proposed position
• TILC Intern

Conditions of the offer
• Bilateral agreements will be signed; 
• Tripartite contracts will be signed; 
• Good English language skills; 
• Access to personal development.

Ingrida Kalinauskienė, Chief Operating Officer
E-mail: info@transparency.lt 
Phone: +37052126951
Internet: www.transparency.lt/en
Facebook: www.facebook.com/tilietuva/

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 YesAdjusted 
personallyVilnius

https://www.transparency.org/
https://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2017/04/TI-Lithuania-Strategy-ENG.pdf
mailto:info@transparency.lt
http://www.transparency.lt/en
http://www.facebook.com/tilietuva
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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 main purpose of the organization 
is to prepare young persons for an independent life. There are  4 centers: „A.C.Patria“ Volunteers center, youth 
empowerment center „Otherwise“, open youth center „Gates“ and methodical center. More information: http://www.
patria.lt/en/

Proposed position
• Open youth center „Gates“;
• Youth empowerment center „Otherwise“; 
• Social science fields

Conditions of the offer
• Bilateral agreements will be signed; 
• Good English language skills; 
• Access to personal development.

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 Yes3 months

Birutė Daugėlienė, Coordinator of „A.C.Patria“ Volunteer‘s center
E. mail: buksavanoriu@gmail.com
Phone: +37063096690
Internet: http://www.patria.lt/en/

Kaunas

http://A.C.Patria
http://www.patria.lt/en
http://www.patria.lt/en
http://A.C.Patria
mailto:buksavanoriu@gmail.com
http://www.patria.lt/en


Praktikos pasiūlymai

9

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
ABB yra technologijų lyderė, skatinanti skaitmeninę pramonės transformaciją. Tęsdama daugiau nei 130 metų siekiančią 
inovacijų istoriją ABB vysto keturias į klientus orientuotas, pasaulyje pirmaujančias verslo šakas: elektrifikacija, 
automatizavimas, pavaros ir robotika.

Kviečia atlikti praktiką
• Marketingo skyriuje

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

Inga Miniauskaitė, Klientų aptarnavimo skyriaus vadovė
E. paštas: contact.center@lt.abb.com
Telefonas: + 370 5 2738 300
Internetas: https://new.abb.com/lt/
Facebook: https://www.facebook.com/ABBLietuva/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiai

Vilniaus raj. 
Avižieniai

mailto:contact.center@lt.abb.com
https://new.abb.com/lt
https://www.facebook.com/ABBLietuva
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Apie
ADVANTUS yra personalo paslaugų verslui įmonė. Advantus įmonių grupė veikia Baltijos šalyse: Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje.  Grupės pavadinimas ADVANTUS yra kilęs iš anglų kalbos žodžio “Advantage” – pranašumas. Advantus 
logotipe rašome „Personnel Advantage“, nes čia dirbantys žmonės kuria pranašumą mūsų klientams ir užsakovams.  
Mūsų misija – būti tiltu, operatyviai sujungiančiu darbdavius ir dirbti norinčius žmones.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika personalo paslaugų įmonėje

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti; 
• Organizaciniai gebėjimai; 
• Noras mokytis.

Kita informacija
Praktikos metu turėsite galimybę: prisidėti prie komandinių darbų, veiklų, projektų; administruoti personalo apskaitos 
dokumentus; dalyvauti personalo paieškos-atrankos procese; susipažinsite su kitomis personalo valdymo funkcijomis.

Gintarė Tirilytė, Kauno padalinio vadovė
E. paštas: gintare@advantus.lt
Telefonas: 860226111
Internetas: www.advantus.lt
Facebook: www.facebook.com/advantus.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:gintare@advantus.lt
http://www.advantus.lt
http://www.facebook.com/advantus.lt
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Apie
TGS Baltic – didžiausia advokatų kontora Lietuvoje, dirbanti visose komercinės teisės srityse ir bendradarbiaujanti su 
didžiausiomis pasaulinėmis advokatų kontoromis.

Kviečia atlikti praktiką
• Teisininkų padėjėjas (-a)

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Galimybė tobulėti; 
• Bent III kurso teisės studentas (-ė).

Kita informacija
• TU prisidėsi prie sudėtingų ir įdomių projektų; 
• TU įgysi vertingos tarptautinės patirties; 
• TU būsi vieningos ir motyvuotos komandos dalimi.

Rūta Starkienė, Personalo vadovė
E. paštas: karjera@tgsbaltic.com
Telefonas: 37069870316
Internetas: www.tgsbaltic.com
Facebook: https://www.facebook.com/TGS-BALTIC

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiVilnius

http://www.tgsbaltic.com
https://www.facebook.com/TGS
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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 ir/arba advokato padėjėjo asistentas

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys; 
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas;
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Kruopštumas; 
• Atsakingumas; 
• Puikūs raštvedybos įgūdžiai.

Andrius Būdvytis, Advokatas
E. paštas: info@budvytis.eu
Telefonas: 37068790090
Internetas: http://www.budvytis.eu/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip6 mėnesiaiKaunas

mailto:info@budvytis.eu
http://www.budvytis.eu


Praktikos pasiūlymai

13

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
Advokatų profesinė bendrija „Dumčaitienė, Vosyliūtė ir partneriai“ specializuojasi komercinės teisės, verslo valdymo, 
daiktinės teisės ir ginčų sprendime.

Kviečia atlikti praktiką
• Teisininkas - advokato / advokato padėjėjo asistentas

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

Aiva Dumčaitienė, Advokatė
E. paštas: aiva@evidence.lt
Telefonas: +3706 885 5314
Internetas: https://evidence.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/evidence.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:aiva@evidence.lt
https://evidence.lt
https://www.facebook.com/evidence.lt
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Apie
Agrochema įmonių grupė yra viena didžiausių agroverslo įmonių grupė Lietuvoje ir Baltijos šalyse, vienijanti 6 įmones. 
Įmonė gamina skystąsias ir biriąsias trąšas, prekiauja įvairių rūšių trąšomis, grūdais, sėklomis, augalų apsaugos 
priemonėmis. Bendrovės valdo platų grūdų elevatorių tinklą Lietuvoje. UAB „Agrochema“ atstovauja didžiausią 
azotinių trąšų gamintoją Baltijos šalyse - AB „Achema“. Bendrovė sėkmingai dirba jau daugiau nei 26 metus.

Kviečia atlikti praktiką
• Agronomo konsultanto praktika; 
• Praktika Trąšų prekybos skyriuje; 
• Praktika Teisės syriuje

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti.

Kita informacija
• Galimybė atlikti praktiką įvairiuose Lietuvos reginuose.

Sonata Gabševičienė, Personalo vadovė
E. paštas: personalas@agrochema.lt
Telefonas: 868640851; 862014498
Internetas: https://www.agrochema.lt
Facebook: https://www.facebook.com/agrochema

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiJonava

mailto:personalas@agrochema.lt
https://www.agrochema.lt
https://www.facebook.com/agrochema
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Apie
UAB Agrokoncernas šiandien yra vienas didžiausias Lietuvos žemdirbių partnerių agrocheminio aptarnavimo, žemės 
ūkio produkcijos realizavimo ir kitose žemės ūkio verslo srityse. Kompanijau jau gyvuoja daugiau nei 25m.

Kviečia atlikti praktiką
• Agronomo padėjėjas; 
• Inžinieriaus padėjėjas

Sąlygos
• Galimybė įsidarbinti.

Rasa Šakauskienė, Personalo direktorė
E. paštas: personalas@agrokoncernas.lt
Telefonas: 861681727
Internetas: www.agrokoncernas.lt
Facebook: https://www.facebook.com/Agrokoncernas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip3 mėnesiaiVisa Lietuva

mailto:personalas@agrokoncernas.lt
http://www.agrokoncernas.lt
https://www.facebook.com/Agrokoncernas
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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
• Grafikas suderinamas su studentu;
• Galimybė po praktikos įsidarbinti;
• Galimybė tobulėti.

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


Praktikos pasiūlymai

17

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
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 specialistas (-ė) (elektroninė prekyba, socialiniai tinklai, svetainės administravimas); 
• Grafikos dizaineris (-ė) (vizualinė įstaigos reklama); 
• Kultūros projektų vadovas (-ė) (renginių organizavimas); 
• Projektų koordinatorius (-ė).

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

Daiva Perevičienė, Direktorė
E. paštas: direktorius@menuinkubatorius.lt
Telefonas: 37065244555
Internetas: www.menuinkubatorius.lt
Facebook: www.facebook.com/anyksciu.menu.
inkubatorius/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiAnykščiai

mailto:direktorius@menuinkubatorius.lt
http://www.menuinkubatorius.lt
http://www.facebook.com/anyksciu.menu.inkubatorius
http://www.facebook.com/anyksciu.menu.inkubatorius
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Apie
Organizacija dalyvauja projektose susijusiuose su moterų įgalinimu bei ruošia savanorius budėti Pagalbos moterims 
linijoje. Taip pat organizuoja savanorišką darbą, komunikuoja, viešina emocinės tarnybos Pagalbos moterims linijos 
veiklą bei koordinuoja įvairias socialines iniciatyvas.

Kviečia atlikti praktiką
• Viešosios komunikacijos praktika

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu; 
• Laukiame nuoširdaus, empatiško žmogaus, kuris padės Pagalbos moterims liniją padaryti žinomesnę!

Kita informacija
• Galimybė įgyti profesinių įgūdžių praktinėje aplinkoje, pritaikyti įgytas teorines žinias studijuojant universitete, 

atskleisti savo gebėjimus bei padėti NVO tapti labiau žinomai.

Aušra Stankūnienė, Savanorių koordinatorė
E. paštas: moterulinija@gmail.com
Telefonas: 861688448
Internetas: https://pagalbosmoterimslinija.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/pagalbos.linija/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:moterulinija@gmail.com
https://pagalbosmoterimslinija.lt
https://www.facebook.com/pagalbos.linija
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Apie
Baltneta – inovatyviausia informacinių technologijų ir duomenų perdavimo paslaugų kompanija Lietuvoje. Teikiame 
kompleksines duomenų centrų, interneto, IT priežiūros bei telefonijos paslaugas, skirtas šiuolaikiniam verslui.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika IT priežiūros skyriuje

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Noras tobulėti bei įgyti patirties IT priežiūros srityje.

Kita informacija
• Praktikantas(-ė) susipažintų su IT priežiūros inžinieriaus kasdiene veikla, asistuotų šalinant gedimus, sprendžiant 

klientams iškilusias programines ar technines problemas. Ir, žinoma, praktikai pasibaigus, turėtų galimybę 
įsidarbinti.

Ieva Marija Jovarauskaitė, Personalo vadovo asistentė
E. paštas: ieva.jovarauskaite@balt.net
Telefonas: 861883750
Internetas: https://www.balt.net/
Facebook: facebook.com/baltneta

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:ieva.jovarauskaite@balt.net
https://www.balt.net
http://facebook.com/baltneta
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Apie
Eneba.com -  tai saugesnė platforma įsigyti skaitmeninėms ar fizinėms žaidimų kopijoms. Žaidimai - didelė mūsų 
kasdienybės dalis, todėl jais ne tik prekiaujame platformoje. Mes žaidžiame, dalinamės įžvalgomis ir siekiame suburti 
kuo didesnę žaidimų mylėtojų bendruomenę. Neišblėstanti startuolio dvasia, didelis užsispyrimas ir atsidavimas 
darbui leidžia mums kaskart pasiekti vis didesnius užsibrėžtus tikslus! Todėl šiandien Eneba visoje Europoje pritraukia 
milijonus  lankytojų ir užkariauja vis didesnę kompiuterinių žaidimų rinkos dalį visame pasaulyje. Kviečiame prisijungti 
energingus, motyvuotus ir iššūkių trokštančius naujus komandos narius.

Kviečia atlikti praktiką
• PHP programuotojas (-a); 
• Žmogiškųjų išteklių skyriaus praktikantas (-ė); 
• Grafikos dizaineris (-ė); 
• Marketingo specialistas (-ė)

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Galimybė įsidarbinti / tobulėti; 
• Kruopštumas, organizuotumas; 
• Pagrindiniai uždaviniai marketingo specialisto asistentui bus: rinkodaros plano sudarymas žaidimų projektams, 

žaidimų projektų žiniasklaidos planas, prekės ženklo segmentavimas / kūrimas, PR strategijos planavimas, 
rinkos tyrimai; 

• PHP programavimo žinios (ypač su Laravel ir Symfony karkasais); 
• Patirtis dirbant su Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator.

Jurgita Markevičienė, Personalo vadovė
E. paštas: jurgita@eneba.com
Telefonas: 37060005511
Internetas: www.eneba.com
Facebook: www.facebook.com/Eneba.Lietuva

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

http://Eneba.com
mailto:jurgita@eneba.com
http://www.eneba.com
http://www.facebook.com/Eneba.Lietuva
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Apie
UAB „Eurointegracijos projektai“ - inovatyvi strateginio valdymo konsultacijų įmonė, nuo 2003 m. viešojo sektoriaus 
ir privačioms įmonėms teikianti projektų rengimo ir valdymo, tyrimų atlikimo bei mokymų organizavimo paslaugas. 
Įmonės veiklos prioritetas – patenkintas klientas, kuris gauna itin aukštos kokybės paslaugas, todėl patiki įmonei ir 
tolimesnį veiklos vystymo projektų rengimą ir valdymą.

Kviečia atlikti praktiką
• Analitikas (-ė) projektų rengimo skyriuje

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys; 
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu; 
• Galimybė atlikti praktiką Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose.

Kita informacija
• Pagalba projektų vadovams renkant ir sisteminant informaciją bei atliekant kitas pavestas užduotis.

Justina Čepaitytė, Personalo specialistė
E. paštas: j.cepaityte@eip.lt
Telefonas: 37061557157
Internetas: http://eip.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/eiplt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiai

Vilnius, Kaunas, 
Šiauliai

mailto:j.cepaityte@eip.lt
http://eip.lt
https://www.facebook.com/eiplt


Praktikos pasiūlymai

22

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
“Globay” yra kompanijų grupė teikianti Automobilių logistikos sprendimus ir paslaugas Automobilių gamintojams, 
Dyleriams, Naudotų automobilių pardavėjams ir vežėjams.

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

Sąlygos
• Geri anglų, rusų, vokiečių kalbų įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti.

Raimondas Navickas, Direktorius
E. paštas: finance@globay.eu
Telefonas: 37061619912
Internetas: www.globay.eu

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiUkmergė

mailto:finance@globay.eu
http://www.globay.eu
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Apie
Grant Thornton yra šeštas pagal dydį audito, apskaitos ir mokesčių konsultacijų tinklas pasaulyje bei penktas Baltijos 
šalyse ir Lietuvoje. Turime daugiau nei 200 specialistų komandą, veikiančią trijose Baltijos šalyse, kuri kas dieną dirba 
dėl mūsų sparčiai augančių klientų, Lietuvos ir tarptautinių kompanijų sėkmės.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika apskaitos ir audito skyriuose

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

Erika Vadeišienė, Personalo vadovė
E. paštas: erika.vadeisiene@lt.gt.com
Telefonas: +37065037310
Facebook: https://www.facebook.com/
GrantThorntonLithuania/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiVilnius,
Kaunas

mailto:erika.vadeisiene@lt.gt.com
https://www.facebook.com/GrantThorntonLithuania
https://www.facebook.com/GrantThorntonLithuania
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Apie
Individualūs spendimai laiku iš pirmų rankų! Remiantis šiuo principu, 1998 metais buvo įkurta „Hegelmann Group“. 
Pirmieji pervežimai specialiomis transporto priemonėmis paklojo mūsų įmonės pamatus. 2004 metais vokiečių 
kapitalo krovinių pervežimo bei logistikos bendrovė buvo įkurta Lietuvos širdyje, Kaune. Dabar įmonė turi filialus 
Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje bei toliau sparčiai plečiasi. Mūsų tikslas – įvairių krovinių pervežimas 
skirtingomis transporto priemonėmis, todėl siekdami išpildyti savo klientų lūkesčius, stengiamės išnaudoti visas 
galimybes. Mūsų kolektyvas yra komanda, kuri atsakingai žvelgia į įmonės veiklą, vieningai eina užsibrėžto tikslo link ir 
siekia aukščiausių rezultatų. Visi įmonės darbuotojai kalba keliomis užsienio kalbomis, yra sumanūs ir kompetentingi 
specialistai, kurie drąsiai pasitinka profesinius iššūkius.

Kviečia atlikti praktiką
• Ekspedicijos skyriuje; 
• Pardavimų skyriuje.

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Geri anglų, rusų, vokiečių kalbų įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti.

Aistė Mardosaitė, Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė
E. paštas: amardosaite@hegelmann.com
Telefonas: +37063095414
Internetas: www.hegelmann.lt
Facebook: https://www.facebook.com/
hegelmannlithuania/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:amardosaite@hegelmann.com
http://www.hegelmann.lt
https://www.facebook.com/hegelmannlithuania
https://www.facebook.com/hegelmannlithuania
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Apie
Turto valdymo grupei „Invalda INVL“ priklausančios įmonės („Invalda INVL“ grupė) bendrai valdo pensijų ir investicinius 
fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Daugiau 
kaip 200 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėję „Invalda INVL“ grupei virš 
1 mlrd. eurų vertės turto.

Kviečia atlikti praktiką
• Administratorius (-ė) žmogiškųjų išteklių komandoje

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Galimybė tobulėti; 
• Kruopštumas, atidumas, pareigingumas, geri laiko planavimo ir bendravimo įgūdžiai, noras tobulėti, aukšta 

asmeninė atsakomybė.

Arina Maskenskaitė, Bendrųjų reikalų ir administravimo 
specialistė
E. paštas: arina.maskenskaite@invl.com
Telefonas: +37069859556
Internetas: www.invl.com

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne NeDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:arina.maskenskaite@invl.com
http://www.invl.com
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Apie
Esame nekilnojamojo turto agentūra. Vykdoma veikla: tarpininkavimas perkant,parduodant, nuomojant nekilnojamąjį 
turtą. Taip pat užsiimame projektų vystymu, interjero konsultacijomis. Rengiame reklamines kompanijas.

Kviečia atlikti praktiką
• Vadybininkas – nekilnojamojo turto operacijos, pardavimai; 
• Marketingo specialistas – įmonės puslapio ir reklaminių kompanijų organizavimas, koordinavimas; 
• IT specialistas – pagalbinių sistemų, programų kūrimas, darbo automatizavimas; 
• Dizaino specialistas – vystomų objektų dizaino kūrimas, konsultavimas, vizualizacijų rengimas

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

Aušra Vaigauskaitė, Administratorė
E. paštas: info@jusunt.lt
Telefonas: 862150154
Internetas: https://www.jusunt.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/JusuNTlt/
about/?ref=page_internal

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:info@jusunt.lt
https://www.jusunt.lt
https://www.facebook.com/pg/JusuNTlt/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/JusuNTlt/about/?ref=page_internal
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Apie
Tai bendruomenė, vienijanti suaugusius asmenis su intelekto negalia ir be jos, siekianti puoselėti kiekvieno asmens 
orumą. Bendruomenėje svarbūs draugiški tarpasmeniniai santykiai, dvasingumas, profesionali pagalba asmenims 
su negalia bei žinios apie asmenų su negalia vertę skleidimas visuomenėje. Darbo dienomis savanoriai kartu su 
asistentais ir bičiuliais (taip šioje bendruomenėje vadinami asmenys su negalia) kartu gamina molio ir veltinio 
dirbinius, žvakes, muilus, atvirukus, dirba virtuvėje ir darže, vyksta į renginius. Vakarais ir savaitgaliais vyksta įprastas 
namų gyvenimas, vystama į renginius ir išvykas.

Kviečia atlikti praktiką
• Socialinio darbo praktika;
• Vadybos / rinkodaros / marketingos / viešųjų ryšių praktika

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

Gedas Malinauskas, Bendruomenės vadovas
E. paštas: kaunas.arka@gmail.com
Telefonas: 868238433
Internetas: https://www.kaunoarka.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/kauno.
arka/?ref=bookmarks

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Priklauso nuo
negalios tipo TaipDerinama 

individualiaiKaunas

mailto:kaunas.arka@gmail.com
https://www.kaunoarka.lt
https://www.facebook.com/kauno.arka/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/kauno.arka/?ref=bookmarks
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Apie
KAVB yra Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų ir mokyklų (išskyrus aukštųjų) bibliotekų metodikos, 
bibliografijos  ir  informacijos  centras.  KAVB  tiria  bibliotekų  veiklą,  rengia  metodinius  ir  informacinius  leidinius, 
dalijasi informacijos ištekliais, teikia profesinę pagalbą, organizuoja renginius ir įgyvendina bendrus projektus. Kauno 
apskrities viešoji biblioteka (KAVB ) yra didžiausia Vidurio Lietuvos valstybinė universali biblioteka, aptarnaujanti 
Lietuvos ir užsienio šalių piliečius. KAVB paslaugomis kasmet naudojasi apie 18 tūkst. registruotų vartotojų, kasdien 
apsilanko daugiau kaip 660 lankytojų. Populiariausia paslauga – leidinių skolinimas į namus. Bibliotekoje taip pat 
galima naudotis kompiuteriais ir internetu, vyksta renginiai, parodos, mokymai.

Kviečia atlikti praktiką
• Anglų ir vokiečių filologijos studentams; 
• Informacinių technologijų studentams; 
• Viešosios komunikacijos ir marketingo studentams; 
• Kūrybinių industrijų studentams

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Geri anglų ir vokiečių kalbų įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti.

Lukas Volskis, Vyresnysis metodininkas (mokymams)
E. paštas: l.volskis@kvb.lt
Telefonas: 837324450
Internetas: www.kvb.lt
Facebook: www.facebook.com/kvb.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:l.volskis@kvb.lt
http://www.kvb.lt
http://www.facebook.com/kvb.lt
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Apie
Moderni ikimokyklinė įstaiga, ugdanti 1-6 metų amžiaus vaikus. Siekianti sudaryti sąlygas ir anglų kalba kalbantiems 
vaikams.

Kviečia atlikti praktiką
• Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, socialinis darbuotojas; 
• Mokyklos, organizacijos psichologas

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

Kristina Šataitienė, Direktorė
E. paštas: aviliukasvd@gmail.com
Telefonas: 867380407
Internetas: www.darzelisaviliukas.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipSemestrasKaunas

mailto:aviliukasvd@gmail.com
http://www.darzelisaviliukas.lt


Praktikos pasiūlymai

30

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
Kauno marių regioninio parko direkcija yra biudžetinė įstaiga, pagal kompetenciją vykdanti Kauno marių regioninio 
parko kraštovaizdžio kompleksų, objektų, biologinės įvairovės apsaugą, organizuojanti jų tvarkymą ir priežiūrą. 
Direkcija taip pat vykdo pažintinį turizmą, kontroliuoja fizinių ir juridinių asmenų veiklą parke.

Kviečia atlikti praktiką
• Darbas su lankytojais ir edukacinėmis programomis; 
• Inspektoriaus ir meistro pagalbininkas

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas.

Evaldas Makrickas, Vyriausiasis specialistas
E. paštas: e.makrickas@kaunomarios.lt
Telefonas: 869315330
Internetas: http://kaunomarios.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/
Kauno-mari%C5%B3-regioninio-parko-
direkcija-149180528480059/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip1 mėnuoKaunas

mailto:e.makrickas@kaunomarios.lt
http://kaunomarios.lt
https://www.facebook.com/Kauno
https://www.facebook.com/Kauno
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Apie
Kauno specialioji mokykla skirta mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių 
specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokykloje teikiamas ikimokyklinis ugdymas, pradinis, pagrindinis, vidurinis išsilavinimas. 
Mokykloje taip pat teikiamos medicininės paslaugos: ergoterapija, fizioterapija, kineziterapija, masažas. Veikia dienos 
socialinės globos centras. Kauno specialioji mokykla, teikdama kokybišką ugdymą, medicininę ir socialinę reabilitaciją, 
užtikrina kiekvieno joje besimokančiojo galimybę tapti visaverčiu visuomenės nariu.

Kviečia atlikti praktiką
• Mokytojo padėjėjas; 
• Socialinio darbuotojo padėjėjas; 
• Specialusis pedagogas; 
• Socialinis darbuotojas

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

Gediminas Kaminskas, Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui
E. paštas: gediminas.kaminskas@kvp.lt
Telefonas: 868349599
Internetas: www.kvp.lt
Facebook: www.facebook.com/Kaunospecialiojimokykla

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:gediminas.kaminskas@kvp.lt
http://www.kvp.lt
http://www.facebook.com/Kaunospecialiojimokykla
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Apie
Kauno valstybinis lėlių teatras įsteigtas 1958 m. Nenukrypdamas nuo įkūrėjų V. ir  S. Ratkevičių nuostatos – kurti 
vaikams, teatras per šešis dešimtmečius mažiesiems  žiūrovams pastatė virš 200 spektaklių. Tai įvairių šalių pasakų 
inscenizacijos, originalioji  dramaturgija vaikams. Teatre yra 2 žiūrovų salės (230 ir 50 vietų), nuo 1994 m. veikia  
Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejus. Fonduose saugomas teatro archyvas bei per  900 eksponatų. Teatras 
vykdo intensyvią edukacinę veiklą, aprėpdamas ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius. Lėlių  muziejuje ir kitose erdvėse 
vykstančių programų dalyviai susipažįsta su įvairiais lėlių  valdymo būdais, sužino, kaip gimsta ir atgyja lėlės, pabando 
patys įsijungti į kūrybinį procesą.

Kviečia atlikti praktiką
• Apklausų atlikėjas - lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis anketų sudarymas, apklausų atlikimas, 

rezultatų analizė

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Galimybė tobulėti.

Kita informacija
• Sociologijos katedros programos studentams.

Violeta Tamošiūnienė, Edukacinių programų koordinatorė
E. paštas: edukacija@kaunoleles.lt
Telefonas: 8 686 35 265
Internetas: www.kaunoleles.lt
Facebook: https://www.facebook.com/kauno.valstybinis.
leliu.teatras

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip3 mėnesiaiKaunas

KAUNO VALSTYBINIS
LĖLIŲ TEATRAS

mailto:edukacija@kaunoleles.lt
http://www.kaunoleles.lt
https://www.facebook.com/kauno.valstybinis.leliu.teatras
https://www.facebook.com/kauno.valstybinis.leliu.teatras
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Apie
Tarptautiniu mastu pripažintas energetikos mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras. Vykdome 
mokslinius ir taikomuosius tyrimus, kuriame inovacines technologijas, konsultuojame valstybės, valdžios, viešąsias, 
privačias institucijas ir įmones, rengiame doktorantus.

Kviečia atlikti praktiką
• Kviečiame atlikti praktiką, studijuoti doktorantūroje biokuro deginimo, skysčių, dujų ir šilumos srautų matavimų, 

plazminių technologijų, atsinaujinančių išteklių energetikos, elektros energetikos, termobranduolinės sintezės, 
procesų modeliavimo, aplinkos taršos mažinimo, hidrologijos, energetikos ekonomikos ir kt. tematikose

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti.

Kita informacija
• Studijų programos: technologijos ir gamtos mokslų sričių, ekonomikos; 
• Praktikos tematikų ir vadovų sąrašą rasite www.lei.lt, Karjeros skiltyje.

Jolanta Kazakevičienė, Studijų administratorė
E. paštas: Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
Telefonas: 8 37 401809
Internetas: www.lei.lt
Facebook: https://www.facebook.com/lietuvos.
energetikos.institutas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

http://www.lei.lt
mailto:Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
http://www.lei.lt
https://www.facebook.com/lietuvos.energetikos.institutas
https://www.facebook.com/lietuvos.energetikos.institutas
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Apie
Prokuratūra yra valstybės institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Prokuratūros įstatyme ar kituose 
įstatymuose nustatytas funkcijas. Konstitucijos numatyta prokuratūros misija yra organizuoti ikiteisminį tyrimą ir jam 
vadovauti, palaikyti valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose, ginti viešąjį interesą, užtikrinti teisėtumą ir padėti 
teismams vykdant teisingumą.

Kviečia atlikti praktiką
• Socialinių mokslų srities studentus

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

Rima Jonušienė, Generalinės prokuratūros Personalo ir 
teisės skyriaus vyriausioji specialistė
E. paštas: rima.jonusiene@prokuraturos.lt
Telefonas: (8 5) 266 2556
Internetas: www.prokuraturos.lt
Facebook: https://www.facebook.com/lrprokuratura/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVisa Lietuva

mailto:rima.jonusiene@prokuraturos.lt
http://www.prokuraturos.lt
https://www.facebook.com/lrprokuratura
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Apie
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos yra didžiausia daugiaprofilinė gydymo įstaiga Lietuvoje. 
Ilgametės tradicijos su diegiamomis inovacijomis suteikia didesnes galimybes ir ligoninės personalui, ir pacientams. 
Universiteto ligoninė – tai vieta, kur pacientai gauna aukščiausios kokybės pagalbą, o medikai turi geriausias sąlygas 
suderinti mokslinį ir praktinį darbą.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika Komunikacijos tarnyboje;
• Komunikacijos praktika Kauno klinikų Kraujo centre

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Motyvacija dirbti sveikatos komunikacijos srityje;
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti.

Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė, Komunikacijos 
tarnybos vadovė
E. paštas: auste.sviaziene@kaunoklinikos.lt
Telefonas: +37064689474
Internetas: https://www.kaunoklinikos.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/kaunoklinikos/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip1 mėnuoKaunas

mailto:auste.sviaziene@kaunoklinikos.lt
https://www.kaunoklinikos.lt
https://www.facebook.com/kaunoklinikos
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Apie
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, įkurta 1993 m. birželio 1 d., jau trečią dešimtmetį kuria ir plėtoja visą šalį 
apimančią žemės ūkio konsultavimo sistemą. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos centrinė buveinė įsikūrusi 
Akademijos miestelyje (Kėdainių r.). Šiuo metu 46 rajonų ir savivaldybių biuruose dirba daugiau nei 400 darbuotojų. 
Jie klientams teikia kompleksines buhalterinės apskaitos, verslo ekonomikos, augalininkystės, gyvulininkystės, 
miškininkystės, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos paslaugas, konsultuoja, vykdo mokymus.  Tenkindama klientų 
poreikius, mokydamasi iš užsienio partnerių ir atsižvelgdama į Europos Sąjungoje keliamus inovacijų plėtros tikslus, 
įstaiga drąsiai žengia inovacijų keliu. Visų sričių ūkių valdymo, žemdirbių informavimo, konsultavimo, mokymo procesai 
elektroninėje erdvėje – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos šiandiena.

Kviečia atlikti praktiką
• Augalininkystės konsultantas (-ė); 
• Gyvūlininkystės konsultantas (-ė); 
• Buhalterinės apskaitos konsultantas (-ė); 
• Rinkodaros specialistas (-ė)

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys;
• Galimybė įsidarbinti;
• Galimybė tobulėti.

Judita Bilvinienė, Personalo specialistė
E. paštas: judita.bilviniene@lzukt.com
Telefonas: 8 630 89 065
Internetas: www.lzukt.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Iš dalies TaipDerinama 
individualiai

Visi miestai. Rinkodaros 
specialistas (-ė) tik 

Akademijos miestelis, 
Kėdainių r.

http://www.lzukt.lt
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Apie
Esame jauni, ambicingi ir entuziastingi. Augame sparčiai kaip startuolis, bet turime tvirtą tarptautinio verslo modelį, 
kurį vystome jau 10 metų. Čia nėra hierarchijos ir vyrauja neformalus bendravimas. Vertiname kiekvieną darbuotoją 
ir suteikiame jam įvairias galimybes augti bei tobulėti. Paprastumas, Draugiškumas ir Atvirumas yra vertybės, kurios 
mums yra svarbios. O kava mums yra daugiau nei tik gėrimas!

Kviečia atlikti praktiką
• Marketingo komandoje; 
• Finansų komandoje; 
• Komercijos komandoje

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

Kita informacija
• Marketingo, finansų, socialinių mokslų sričių studentams.

Agnė Našlėnaitė, Personalo administratorė
E. paštas: agne.naslenaite@kavosdraugas.lt
Telefonas: 8-60216536
Internetas: https://www.kavosdraugas.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/KavosDraugas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:agne.naslenaite@kavosdraugas.lt
https://www.kavosdraugas.lt
https://www.facebook.com/KavosDraugas
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AB „Ortopedijos technika“ - didžiausia ortopedinių priemonių gamintoja Baltijos šalyse. AB „Ortopedijos technikai“ taip 
pat priklauso prekiniai ženklai „Gijos Klinikos“ ir „Sveikatinė“. „Gijos Klinikos“ – itin gausią profesionalių specialistų 
komandą subūrusi klinika. Čia yra taikomas konsultacinis, operacinis ir reabilitacinis gydymas, modernūs diagnostikos 
metodai, atliekamos grožio injekcijos ir plastinės operacijos.  „Sveikatinė“ – 10 parduotuvių turintis prekybos tinklas, 
kuriame galite įsigyti sveikatos profilaktikos prekių: kompresinių kojinių, ortopedinių vidpadžių, patogios avalynės 
vaikams ir suaugusiems, sporto ir mankštos prekių, įtvarų traumų gydymui ir prevencijai, prekių būsimoms mamoms.

Kviečia atlikti praktiką
• Rinkodaros skyriaus praktikantas (-ė); 
• Komercijos skyriaus praktikantas (-ė).

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

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:i.aidulyte@ortopedija.lt
http://www.ortopedija.lt
https://www.facebook.com/Ortopedijos.technika
https://www.facebook.com/Ortopedijos.technika


Praktikos pasiūlymai

39

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
Panemunių regioninis parkas įkurtas siekiant išsaugoti kultūrinį ir gamtinį Nemuno žemupio su šlaitų eroziniais 
kompleksais kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei stambiausios Lietuvoje karų su kryžiuočiais Nemuno gynybinės 
linijos fragmentus. Nemuno slėnio šlaitus su piliakalniais, piliavietėmis, unikaliomis pilimis, kapinynais, taip pat 
pirmųjų žmonių gyvenviečių liekanas, urbanistinius Veliuonos ir Seredžiaus kompleksus, dvarų ansamblius su parkais 
ir kitas kultūros paveldo vertybes.

Kviečia atlikti praktiką
• Darbas su lankytojais - edukacijų vedimas, informacijos teikimas lankytojams lankytojų centre, renginių 

organizavimas

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti.

Greta Šulcaitė, Rekreacijos rinkodaros specialistė
E. paštas: greta.sulcaite@prpd.lt
Telefonas: 867405359
Internetas: http://prpd.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/Panemuni%C5%B3-
regioninis-parkas-1852301838383966/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiai

Šilinė, Jurbarko 
rajonas

mailto:greta.sulcaite@prpd.lt
http://prpd.lt
https://www.facebook.com/Panemuni
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Apie
UAB “Planas Chuliganas” – kontaktų centras. Esame veržlūs, darbštūs, sparčiai augame ir dirbame su rinkos lyderiais.

Užsiimame
• Pardavimais telefonu;
• Lojalumą skatinančiu klientų aptarnavimu;
• Pardavimo vizitų organizavimu;
• Skolų valdymu.

Kviečia atlikti praktiką
• Klientų aptarnavimo vadybininkas telefonu (Vilniuje);
• Klientų aptarnavimo vadybininkas raštu anglų kalba (Vilniuje ir Kaune);
• Pardavimų vadybininkas telefonu (Vilniuje);
• Personalo skyriaus vadybininkas (Vilniuje ir Kaune);
• Verslo vizitų organizavimas telefonu (Vilniuje).

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

Agnė Dobilaitė, Personalo vadovė
E. paštas: agne.d@planaschuliganas.lt
Telefonas: 37068642718
Internetas: www.planaschuliganas.lt
Facebook: facebook.com/pchuliganas

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Iš dalies, priklausomai 
nuo pozicijos TaipDerinama 

individualiai
Vilnius, 
Kaunas

mailto:agne.d@planaschuliganas.lt
http://www.planaschuliganas.lt
http://facebook.com/pchuliganas
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Apie
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

Kviečia atlikti praktiką
• Reklama, rinkodara; 
• Marketingas, komunikacija; 
• Administravimas

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

Renata Liutkienė, Dir. pavaduotoja
E. paštas: renata.l@prodentas.lt
Telefonas: 869963884
Internetas: www.prodentas.lt
Facebook: 

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:renata.l@prodentas.lt
http://www.prodentas.lt
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Apie
Tai nevyriausybinė organizacija dirbanti psichikos sveikatos ir žmogaus teisių temų sankirtoje. Misija – prisidėti 
prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių grupių, gerovės įtvirtinant teisę į prieinamas, įrodymais pagrįstas bei 
individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir prioritetizuojant psichikos sveikatą politiniu lygmeniu. Vizija: 
valstybė, kurios politikoje psichikos sveikata yra prioritetas bei veikia efektyvi, lanksti ir šiuolaikiška sistema, kurioje 
teikiamos individualius kiekvieno žmogaus poreikius atitinkančios kokybiškos, prieinamos ir bendruomeninės 
psichikos sveikatos paslaugos. Veiklos: Advokacija; Mokymai ir tyrimai; Visuomenės švietimas; Žmogaus teisių 
stebėsena psichikos sveikatos priežiūros ir socialinės globos namuose, etc,

Kviečia atlikti praktiką
• Projekto koordinatoriaus asistentas (-ė)

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

Aurelija Auškalnytė, Projektų koordinatorė
E. paštas: aurelija.auskalnyte@perspektyvos.org
Telefonas: 861487663
Internetas: www.perspektyvos.org
Facebook: https://www.facebook.com/perspektyvos/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:aurelija.auskalnyte@perspektyvos.org
http://www.perspektyvos.org
https://www.facebook.com/perspektyvos
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Apie
Schmitz Cargobull UAB - koncerno Schmitz Cargobull AG dukterinė įmonė. Naudojant pažangias technologijas, 
įmonėje  kuriami ir gaminami izoterminiai kėbulai, priekabos bei puspriekabės, keliaujančios po visą pasaulį. Įmonės 
darbuotojų komanda dirba tam, kad galėtų klientui pasiūlyti geriausius ir patikimiausius transporto sprendimus per 
trumpiausią laiką.

Kviečia atlikti praktiką
• Konstruktorius gamybos paruošimo srityje; 
• Konstruktorius produktų išvystymo srityje; 
• Konstruktorius įrenginių išvystymo srityje

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutarys; 
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Gebėjimas dirbti CAD programomis.

Kita informacija
• Transporto ir logistikos inžinerijos, Gamybos ir perdirbimo inžinerijos, Žemės ūkio mechanikos sričių studentams

Vitalija Mikulėnienė, Personalo vadovė
E. paštas: info@cargobull.lt
Telefonas: 8 45 503628
Internetas: www.cargobull.com

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiPanevėžys

mailto:info@cargobull.lt
http://www.cargobull.com
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Apie
UAB „Sekasoft“ kompanija, kuria ir diegia veiklos organizavimo, skaitmeninio turinio, procesų ir dokumentų valdymo 
sprendimus, panaudojant Microsoft SharePoint ir IBM Domino kompiuterizuoto bendradarbiavimo technologijas.

Kviečia atlikti praktiką
• Multimedijos specialistas (-ė); 
• WEB UX/UI specialistas (-ė); 
• Front-end programuotojas; 
• IS testuotojas (-a); 
• Personalo skyriaus praktikantas (-ė); 
• Marketingo ir pardavimų skyrių praktikantai.

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu; 
• Laukiami kūrybiški ir motyvuoti studentai!

Sandra Kazulienė, Biuro vadovė
E. paštas: personalas@sekasoft.com
Telefonas: +370 37 321341
Internetas: www.sekasoft.com
Facebook: https://lt-lt.facebook.com/uabsekasoft

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:personalas@sekasoft.com
http://www.sekasoft.com
https://lt-lt.facebook.com/uabsekasoft
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Apie
1992 m. įsteigtas Šiaulių bankas – didžiausias lietuviško kapitalo bankas, stabiliai ir nuosekliai augantis finansinis 
partneris, ypatingą dėmesį skiriantis verslo finansavimo ir vartojimo finansavimo sprendimams. Šiaulių bankas 
klientus aptarnauja 60 klientų aptarnavimo padalinių, 37 Lietuvos miestuose. Pagal 2018 m. ir 2019 m. „DIVE Lietuva“ 
slapto pirkėjo tyrimo rezultatus, Šiaulių bankas yra pirmas Lietuvoje pagal klientų aptarnavimo kokybę. Siekdami 
išlaikyti aukštą kokybės kartelę, nuolat ir sparčiai auginame vieningų bei kūrybingų profesionalų komandą.

Kviečia atlikti praktiką
• Banko centrinėse būstinėse, visoje Lietuvoje veikiančiuose banko padaliniuose ir klientų aptarnavimo skyriuose.

Sąlygos
• Praktikos laikas - puiki galimybė susipažinti su banko veikla ir jame dirbančiais žmonėmis. Pamatysi kaip ir 

kuo mes gyvename. Taip pat tai savęs pažinimo laikas. Vertiname atsakingus, veržlius, smalsius, motyvuotus, 
norinčius tobulėti ir dirbti žmones. Tinkamas žmogus tampa matomas ir vertingas. Atlikus praktiką, pagal poreikį 
yra galimybė įsidarbinti.

Kita informacija
• Dėl praktikos į mus gali kreiptis įvairių studijų programų studentai, kurių studijų kryptis susijusi su bankine 

veikla. Taip pat teisės, informacijų technologijų, rinkodaros ir pan. studijų studentai. Praktikos laikas derinamas 
bendru sutarimu su studentu. Laukiame tavęs!

Laura Juodzevičienė, Personalo departamentas
E. paštas: karjera@sb.lt
Telefonas: 868675338
Internetas: www.sb.lt
Facebook: www.facebook.com/siauliubankas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipVisą laikąVisa Lietuva

mailto:karjera@sb.lt
http://www.sb.lt
http://www.facebook.com/siauliubankas
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Apie
Teisinių paslaugų įmonė, teikianti teisnes paslaugas Lietuvoje ir užsienyje. Specializuojasi verslo teisės srityje, dirba 
B2B. Turi partnerius visoje Europoje ir NVS šalyse. Atstovauja užsienio institucijas administruojant Lietuvos, Latvijos, 
Estijos juridnių bei fizinių asmenų įsiskolinimus.

Kviečia atlikti praktiką
• Teisininko / advokato padėjėjui

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Aiškus minčių dėstymas tiek žodžiu tiek raštu, strateginis mąstymas, kruopštumas.

Kita informacija
• Teisinių paslaugų (konsultacijos, skolų išieškojimas, sutarčių, raštų pretenzijų) teikimas  užsienio ir Lietuvos 

juridiniams asmenims;
• Tarptautinės teisės praktika.

Kristina Cipkuvienė, Vadovaujanti teisininkė
E. paštas: info@teisesriba.lt
Telefonas: 37060545421
Internetas: www.teisesriba.lt
Facebook: https://www.facebook.com/Teis%C4%97s-
Riba-1622641304459087/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:info@teisesriba.lt
http://www.teisesriba.lt
https://www.facebook.com/Teis
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Apie
Tai pirmoji lietuviška atvykstamojo turizmo kelionių agentūra įsikūrusi Maltos saloje. Įmonė specializuojasi kelionių 
organizavimo, nekilnojamojo turto prekybos ir įdarbinimo paslaugų srityse.

Kviečia atlikti praktiką
• Vadovo asistentas (-ė)

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

Kita informacija
• Pagrindinės atsakomybės: Pagalba vadovui rengiant pasiūlymus klientams bei bendraujant su verslo partneriais; 
• Duomenų bazės priežiūra ir naujų kontaktų užmezgimas; 
• Reklamos ir rinkodaros planų rengimas bei įgyvendinimas; 
• Ekskursijų ir turų pardavimai; 
• Sklandaus biuro darbo užtikrinimas ir priežiūra.

Tomas Mikalauskas, Vadovas
E. paštas: info@tomas-intl.com
Telefonas: 35679643151
Internetas: www.visitmalta.lt / www.tomas-intl.com
Facebook: https://www.facebook.com/TomasIntl

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiMalta

http://tomas-intl.com
http://www.visitmalta.lt
http://www.tomas-intl.com
https://www.facebook.com/TomasIntl
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Apie
TOPO CENTRAS - UAB „Topo grupė“ valdomas didžiausias buities technikos ir elektronikos mažmeninės prekybos 
tinklas Lietuvoje, sėkmingai veikiantis jau daugiau nei dvidešimt metų.  TOPO CENTRAS yra vieno didžiausių pasaulyje 
prekybos aljansų „Euronics International“ grupės narys. Lietuvoje veikia net 37 TOPO CENTRAS tinklo parduotuvės, 
išsidėsčiusios 25 miestuose bei internetinė parduotuvė www.topocentras.lt.  Esame klientų vertinami dėl plataus 
prekių asortimento, kokybiško aptarnavimo, ekspertų konsultacijų ir naudingų paslaugų bei inovatyvių ir įdomių 
produktų pristatymų.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika administratoriui (-ei); 
• Praktika personalo skyriuje; 
• Praktika finansų skyriuje; 
• Praktika IT skyriuje; 
• Praktika prekybos skyriuje; 
• Praktika klientų aptarnavimo grupėje; 
• Praktika komercijos skyriuje; 
• Praktika logistikos grupėje

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė praktiką dalinai atlikti nuotoliniu būdu.

Rūta Krenciūtė, Personalo projektų vadovas
E. paštas: ruta.krenciute@topocentras.eu
Telefonas: 37061683429
Internetas: https://www.topocentras.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

http://www.topocentras.lt
mailto:ruta.krenciute@topocentras.eu
https://www.topocentras.lt
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Apie
Transcom – tarptautinis klientų aptarnavimo centras, kuriame Tu gali pradėti ar norima linkme pasukti savo karjerą, 
o gal net pasiekti jos aukštumas. Transcom Lietuva klientų aptarnavimo centrai Vilniuje ir Kaune nuolat plečiasi. 
Talentingos ir ambicingos asmenybės, norinčios prisijungti prie šios didelės, beveik 900 darbuotojų, komandos čia 
visuomet yra laukiamos.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika personalo skyriuje

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

Kita informacija
• Praktikos metu turėsi galimybę: susipažinti su darbuotojų atrankų procesu bei išmokti vykdyti pirmines 

darbuotojų atrankas; koordinuoti atrankų procesą; pritaikyti teorines žinias praktiškai; administruoti pirminius 
įdarbinimo bei kitus dokumentus.

Martyna Barkauskaitė, Socialinių tinklų ir atrankų 
specialistė
E. paštas: martyna.barkauskaite@transcom.com
Telefonas: + 370 6 0181333
Internetas: https://www.transcom.com/en
Facebook: https://www.facebook.com/TranscomLithuania/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiai

Vilnius,
Kaunas

mailto:martyna.barkauskaite@transcom.com
https://www.transcom.com/en
https://www.facebook.com/TranscomLithuania
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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
• TILS praktikantas

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

Ingrida Kalinauskienė, Programų vadovė
E. paštas: info@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:info@transparency.lt
http://www.transparency.lt
http://www.facebook.com/tilietuva
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Apie
Tai bendruomenė, vienijanti suaugusius asmenis su intelekto negalia ir be jos, siekianti puoselėti kiekvieno asmens 
orumą. Bendruomenėje svarbūs draugiški tarpasmeniniai santykiai, dvasingumas, profesionali pagalba asmenims 
su negalia bei žinios apie asmenų su negalia vertę skleidimas visuomenėje. Darbo dienomis savanoriai kartu su 
asistentais ir bičiuliais (taip šioje bendruomenėje vadinami asmenys su negalia) kartu gamina molio ir veltinio 
dirbinius, žvakes, muilus, atvirukus, dirba virtuvėje ir darže, vyksta į renginius. Vakarais ir savaitgaliais vyksta įprastas 
namų gyvenimas, vystama į renginius ir išvykas.

Kviečia savanoriauti
• Dirbtuvių savanoris (-ė); 
• Gyvenimo namų savanoris (-ė)

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Socialinių mokslų studentai (tinka ir kitų krypčių, tačiau norintys socialinės savanorystės patirties).

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

Indrė Jaugėlaitė, Savanorių koordinatorė
E. paštas: kaunas.arka.savanoris@gmail.com
Telefonas: 37060116125
Internetas: https://www.kaunoarka.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/kauno.
arka/?ref=bookmarks

mailto:kaunas.arka.savanoris@gmail.com
https://www.kaunoarka.lt
https://www.facebook.com/kauno.arka/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/kauno.arka/?ref=bookmarks
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Apie
Kauno miesto savivaldybės įsteigtos „Paparčio“ pradinės mokyklos veikla:  

• paskirtoje teritorijoje gyvenantiems 6-11 metų vaikams organizuoja kokybišką pradinį ugdymą bei sudaro 
sąlygas jų saviraiškai po pamokų;

• siekia, kad visi pradinukai įgytų kokybišką pradinį išsilavinimą pagal individualius jų gebėjimus bei sveikatą 
stirpinančių ir sveiką gyvenseną propaguojančius įgūdžių;

• nuolat bendradarabiauja su mokinių šeimomis bei kitais socialiniais partneriais;
• skaidriai naudoja išteklius ir paramos lėšas modernių  ugdymosi aplinkų kūrimui.

Kviečia savanoriauti
• Mokytojo padėjėjas

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti; 
• Geri komunikavimo įgūdžiai, ryšio su vaiku pozityvumas.

Kita
Pagal mokytojo paaiškinimus teikia nurodytą pagalbą nurodytiems mokiniams, bendrauja su mokiniais per pertraukas.

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

 

Elona Kurklietienė, Direktorės pavaduotoja ugdymui
E. paštas: elona.kurklietiene@gmail.com
Telefonas: 867 329 705
Internetas: www.papartis.kaunas.lm.lt

mailto:elona.kurklietiene@gmail.com
http://www.papartis.kaunas.lm.lt
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Apie
KAVB yra didžiausia viešoji biblioteka Lietuvoje, aptarnaujanti šalies ir užsienio piliečius. KAVB paslaugomis kasmet 
naudojasi apie 14 tūkst. registruotų vartotojų, kasdien apsilanko daugiau kaip 620 lankytojų. Populiariausia paslauga 
– leidinių skolinimas į namus. Bibliotekoje taip pat galima naudotis kompiuteriais ir internetu, vyksta renginiai, 
parodos, mokymai.

Kviečia savanoriauti
• Užsiėmimų vedimas edukacijų erdvėje (Robotika, 3D, VR); 
• Mokymų vedimas (kalbų ir kita); 
• Įvairių klubų vedimas (skaitytojų ir pan.)

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

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

Agnė Norkutė, Savanorių koordinatorė
E. paštas: a.norkute@kvb.lt
Telefonas: 837324445
Internetas: www.kvb.lt
Facebook: https://www.facebook.com/kvb.lt

mailto:a.norkute@kvb.lt
http://www.kvb.lt
https://www.facebook.com/kvb.lt
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Apie
Kauno specialioji mokykla skirta mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių 
specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokykloje teikiamas ikimokyklinis ugdymas, pradinis, pagrindinis, vidurinis išsilavinimas. 
Mokykloje taip pat teikiamos medicininės paslaugos: ergoterapija, fizioterapija, kineziterapija, masažas. Veikia dienos 
socialinės globos centras. Kauno specialioji mokykla, teikdama kokybišką ugdymą, medicininę ir socialinę reabilitaciją, 
užtikrina kiekvieno joje besimokančiojo galimybę tapti visaverčiu visuomenės nariu.

Kviečia savanoriauti
• Mokytojo padėjėjas; 
• Socialinio darbuotojo padėjėjas; 
• Laisvalaikio užimtumo specialistas; 
• Neformalaus ugdymo mokytojas

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti.

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

Gediminas Kaminskas, Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
E. paštas: gediminas.kaminskas@kvp.lt
Telefonas: 868349599
Internetas: www.kvp.lt
Facebook: www.facebook.com/Kaunospecialiojimokykla

mailto:gediminas.kaminskas@kvp.lt
http://www.kvp.lt
http://www.facebook.com/Kaunospecialiojimokykla


Savanorystės pasiūlymai

55

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
Humanitarinė organizacija, kuri vykdo Kaune pabėgėlių ir migrantų integraciją.

Kviečia savanoriauti
• Savanorių koordinatorius; 
• Lietuvių k. mokytojas; 
• Renginių organizatorius; 
• Savanoris centre;
• Užimtumo savanoris;
• Komunikacijos specialistas;
• Veiklų vaikams organizatorius;
• Kompiuterinio raštingumo kursų vadovas;
• Savanorystės laikotarpis: 9 mėnesiai.

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai, rusų kalba – privalumas;
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti; 
• Organizuotumas, iniciatyvumas, komunikabilumas, gebėjimas bendrauti su vaikais; 
• Empatiškumas, tolerancija; 
• Gebėjimas ieškoti sprendimų įvairiose situacijose; 
• Gebėjimas aiškiai perteikti informaciją; 
• Komunikabilumas, organizuotumas, iniciatyvumas, kruopštumas.

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne Taip6 mėnesiaiKaunas

Gintarė Kazakevičienė, Kuratorė
E. paštas: gintare.kazakeviciene@redcross.lt
Telefonas: 865971594
Internetas: wwwwww.redcross.lt
Facebook: https://www.facebook.com/redcrosskaunas/?__
tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCfxBtvUR6mrVrGfmodCKyVY
CrN4QKkyVqIC5mbYNVohF4rtLius9Pi2jJY1BzFLf4qCr_0fQ
WPOmPO

mailto:gintare.kazakeviciene@redcross.lt
http://wwwwww.redcross.lt
https://www.facebook.com/redcrosskaunas/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCfxBtvUR6mrVrGfmodCKyVYCrN4QKkyVqIC5mbYNVohF4rtLius9Pi2jJY1BzFLf4qCr_0fQWPOmPO
https://www.facebook.com/redcrosskaunas/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCfxBtvUR6mrVrGfmodCKyVYCrN4QKkyVqIC5mbYNVohF4rtLius9Pi2jJY1BzFLf4qCr_0fQWPOmPO
https://www.facebook.com/redcrosskaunas/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCfxBtvUR6mrVrGfmodCKyVYCrN4QKkyVqIC5mbYNVohF4rtLius9Pi2jJY1BzFLf4qCr_0fQWPOmPO
https://www.facebook.com/redcrosskaunas/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCfxBtvUR6mrVrGfmodCKyVYCrN4QKkyVqIC5mbYNVohF4rtLius9Pi2jJY1BzFLf4qCr_0fQWPOmPO
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Apie
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos yra didžiausia daugiaprofilinė gydymo įstaiga 
Lietuvoje. Ilgametės tradicijos su diegiamomis inovacijomis suteikia didesnes galimybes ir ligoninės personalui, ir 
pacientams. Universitetinė ligoninė – tai vieta, kur pacientai gauna aukščiausios kokybės pagalbą, o medikai turi 
geriausias sąlygas suderinti mokslinį ir praktinį darbą.

Kviečia savanoriauti
• Pagalba pacientams ir jų artimiesiems teikiant infomaciją Kauno klinikų informacijos poste; 
• Lydinčio asmens funkcija

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžia; 
• Lankstus grafikas.

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Dalinai Taip6 mėnesiaiKaunas

Vilma Raškelienė, Slaugos koordinavimo tarnyba
E. paštas: savanoriai@kaunoklinikos.lt
Telefonas: 37037326493
Internetas: https://www.kaunoklinikos.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/kaunoklinikos/

mailto:savanoriai@kaunoklinikos.lt
https://www.kaunoklinikos.lt
https://www.facebook.com/kaunoklinikos


Savanorystės pasiūlymai

57

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
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
• 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;  
• pagalba rengiant pranešimus spaudai, žiniasklaidos priemonių stebėjimas

Sąlygos
• Lankstus grafikas; 
• Domėjimasis gamtosauga, biologija.

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

Martynas Adomaitis, Savanorių koordinatorius
E. paštas: zoosavanoriai@gmail.com
Telefonas: 37067584097
Internetas: https://www.zoosodas.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/ZoologijosSodas

mailto:zoosavanoriai@gmail.com
https://www.zoosodas.lt
https://www.facebook.com/ZoologijosSodas
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Apie
Taigi 2002 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė Lietuvos Respublikos Nacionalinės 
teismų administracijos įstatymą, kuriuo nuo 2002 m. gegužės 1 d. įkūrė teismus ir teismų savivaldos institucijas 
aptarnaujančią įstaigą – Nacionalinę teismų administraciją – ir pavedė jai aptarnauti teismų savivaldos institucijas 
siekiant užtikrinti respublikos teismų sistemos, jos valdymo ir darbo organizavimo efektyvumą, teisėjų ir teismų 
savivaldos nepriklausomumą.

Kviečia savanoriauti
• Savanoriai teismuose, kurie padeda liudytojams ir nukentėjusiesiems

Sąlygos
• Galimybė tobulėti.

Kita
Kaip tu gali padėti liudytojams ir nukentėjusiesiems tapdamas savanoriu? Išklausyti, suteikti reikiamą informaciją, 
padėti susiorientuoti teisme. Daugiau informacijos nuorodoje: https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/
pagalba-liudytojams-ir-nukentejusiesiems/norintiems-tapti-teismo-savanoriais/4764

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

Žydrė Lyčienė, Komunikacijos specialistė
E. paštas: zydre.lyciene@teismai.lt
Telefonas: 868585597
Internetas: www.teismai.lt
Facebook: https://www.facebook.com/LietuvosTeismai/

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/pagalba-liudytojams-ir-nukentejusiesiems/norintiems-tapti-teismo-savanoriais/4764
https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/pagalba-liudytojams-ir-nukentejusiesiems/norintiems-tapti-teismo-savanoriais/4764
mailto:zydre.lyciene@teismai.lt
http://www.teismai.lt
https://www.facebook.com/LietuvosTeismai
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Apie
Panemunių regioninis parkas įkurtas siekiant išsaugoti kultūrinį ir gamtinį Nemuno žemupio su šlaitų eroziniais 
kompleksais kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei stambiausios Lietuvoje karų su kryžiuočiais Nemuno gynybinės 
linijos fragmentus. Nemuno slėnio šlaitus su piliakalniais, piliavietėmis, unikaliomis pilimis, kapinynais, taip pat 
pirmųjų žmonių gyvenviečių liekanas, urbanistinius Veliuonos ir Seredžiaus kompleksus, dvarų ansamblius su parkais 
ir kitas kultūros paveldo vertybes.

Kviečia savanoriauti
• Darbas su lankytojais - edukacijų vedimas, informacijos teikimas lankytojams lankytojų centre, prisidėjimas 

renginių organizavime

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti.

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiai

Šilinė, Jurbarko
rajonas

Greta Šulcaitė, Rekreacijos rinkodaros specialistė
E. paštas: greta.sulcaite@prpd.lt
Telefonas: 867405359
Internetas: http://prpd.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/Panemuni%C5%B3-
regioninis-parkas-1852301838383966/

mailto:greta.sulcaite@prpd.lt
http://prpd.lt
https://www.facebook.com/Panemuni
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Apie
Tai pirmoji lietuviška atvykstamojo turizmo kelionių agentūra įsikūrusi Maltos saloje. Įmonė specializuojasi kelionių 
organizavimo, nekilnojamojo turto prekybos ir įdarbinimo paslaugų srityse.

Kviečia savanoriauti
• Vadovo asistentas (-ė)

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

Kita
Pagrindinės atsakomybės: Pagalba vadovui rengiant pasiūlymus klientams bei bendraujant su verslo partneriais; 
Duomenų bazės priežiūra ir naujų kontaktų užmezgimas; Reklamos ir rinkodaros planų rengimas bei įgyvendinimas; 
Ekskursijų ir turų pardavimai; Sklandaus biuro darbo užtikrinimas ir priežiūra. Įmonė ieško komunikabilaus, lankstaus, 
gebančio planuoti ir organizuoti, modernaus bei šiuolaikiško komandos nario. Kviečiami įvairių studijų krypčių ir 
pakopų studentai.

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiMalta

Tomas Mikalauskas, Vadovas
E. paštas: info@tomas-intl.com
Telefonas: 35679643151
Internetas: www.visitmalta.lt / www.tomas-intl.com
Facebook: https://www.facebook.com/TomasIntl

http://tomas-intl.com
http://www.visitmalta.lt
http://www.tomas-intl.com
https://www.facebook.com/TomasIntl
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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
• TILS savanoris

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

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

Ingrida Kalinauskienė, Programų vadovė
E. paštas: info@transparency.lt
Telefonas: 862126951
Internetas: www.transparency.lt
Facebook: www.facebook.com/tilietuva/

mailto:info@transparency.lt
http://www.transparency.lt
http://www.facebook.com/tilietuva
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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
• Savanoriavimas bendroje muziejaus veikloje

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas.

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

Laura Rimkutė-Šimaitė, Kultūrinės veiklos vadybininkė
E. paštas: laura.rimkute@kam.lt
Telefonas: 8 37 222847
Internetas: https://www.vdkaromuziejus.lt/

mailto:laura.rimkute@kam.lt
https://www.vdkaromuziejus.lt
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Apie
VšĮ „Actio Catholica Patria“ – viena pirmųjų jaunimo veiklos organizacijų Lietuvoje, aktyviai veikianti nuo 1991 metų ir 
teikianti jauniems žmonėms socialines bei kultūrines paslaugas.   Pagrindinis organizacijos tikslas yra „savarankiškam 
gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus“. Veikia „A.C.Patria“ Savanorių centras, savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“, 
atviras jaunimo centras „Vartai“ ir metodinis centras. Detalesnė informacija: http://www.patria.lt/lt/apie-mus/

Kviečia savanoriauti
• Savanorystė atvirame jaunimo centre „Vartai“; Savanorystė savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Galimybė tobulėti; 
• Socialinių mokslų krypties studentams.

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

Birutė Daugėlienė, Savanorių centro koordinatorė
E. paštas: buksavanoriu@gmail.com
Telefonas: +37063096690
Internetas: http://www.patria.lt/

http://A.C.Patria
http://www.patria.lt/lt/apie
mailto:buksavanoriu@gmail.com
http://www.patria.lt
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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: career@vdu.lt 
Phone: +370 37 327 983

www.career.vdu.lt

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