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Įvadas | Introduction

Prieš Jus tryliktasis 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 thirteenth 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 organizations. We are hoping that each of you will find something 

useful in the pages that follow!

The catalogue provides a standardized presentation of enterprise, institution or organization 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 organized 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

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
Demokratine mokykla (Democratic school) was opened in 2015 and is based in Paneriai, one of the greenest suburbs 
of Lithuanian capital Vilnius.
The aim of the school is to create an environment which addresses the social, emotional, intellectual, physical, and 
creative needs of children. We hope the kids will be happy at school and cherish their childhood. School environment 
motivates children to take responsibility for their learning process.
We believe that children have a right to experience their childhood fully so there is a lot of free (indoor and outdoor) 
play integrated into daily activities.
Interns are welcome to take part in the teaching process as an assisting teacher of all the subjects taught in school. 
They also have a possibility to organize their own lessons or afternoon clubs.

Proposed position
• Teacher‘s aide

Conditions of the offer
• Tripartite contracts will be signed; 
• Good English language skills; 
• For a person who is involved in a learning process it’s important to have good communication skills, emotional 

intelligence, creativity, empathy, ability to work in a team, creatively solve problems. However, the most  
important thing is being open to new things, keep learning, reflect and learn from mistakes. We would appreciate 
a person who is motivated to work with kids of different ages.

Ilita Norgailaitė
E-mail: info@demokratinemokykla.lt
Phone: 37062811860
Internet: https://www.demokratinemokykla.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/
demokratinemokykla

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

mailto:info@demokratinemokykla.lt
https://www.demokratinemokykla.lt/
https://www.facebook.com/demokratinemokykla
https://www.facebook.com/demokratinemokykla
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About
We are a high performing team of recruitment experts from various different industries.

Proposed position
• Human resource manager: Find, screen, and interview applicants for job openings in various organizations. 

Search for applicants by posting listings, test applicants, contact references and extend job offers.

Conditions of the offer
• Good computer literacy skills; 
• Flexible working hours; 
• Access to employment; 
• Access to personal development.

Žilvinas Padegimas, Director
E-mail: zilvinas@itc.lt
Phone: 37069834480
Internet: http://www.itc.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/cvkaunas/

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 monthsKaunas

mailto:zilvinas@itc.lt
http://www.itc.lt/
https://www.facebook.com/cvkaunas/
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About
Unity is the world’s leading platform for creating and operating real-time 3D (RT3D) content. Creators, ranging 
from game developers to artists, architects, automotive designers, filmmakers, and others, use Unity to make their 
imaginations come to life. Unity’s platform provides a comprehensive set of software solutions to create, run and 
monetize interactive, real-time 2D and 3D content for mobile phones, tablets, PCs, consoles, and augmented and 
virtual reality devices.
The company’s 1,400+ person research and development team keeps Unity at the forefront of development by 
working alongside partners to ensure optimized support for the latest releases and platforms. Apps developed by 
Unity creators were downloaded more than three billion times per month in 2019 on more than two billion unique 
devices. For more information, please visit www.unity.com.

Proposed position
• Customer QA Intern

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 personal development; 
• Access to employment; 
• You must currently be enrolled in a University course; 
• You should be confident in communicating with colleagues and customers and have good level of English;
• You should be self-motivated and able to work independently.

Rasa Zilinskaite, University Recruiting
E-mail: rasa.zilinskaite@unity3d.com
Phone: 37061299397
Internet: unity.com
Facebook: facebook.com/UnityLietuva

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 YesAll year 
around

Vilnius, 
Kaunas

http://www.unity.com
mailto:rasa.zilinskaite@unity3d.com
DBF_Website adress
DBF_Facebook
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About
AIESEC is a biggest youth run organization, who‘s oriented to achieve peace and fulfillment of human kinds potential. 
Our main activities that are done in the organization is international volunteering program for people in Lithuania 
and creating social projects for foreigner‘s to volunteer in. AIESEC is built on a business model, that‘s why members 
learn about professional work, gain international relations and improve their leadership skills. Lastly, teams are 
responsible of their work and are creating plans, make decisions and work to create their ideas into results.

Proposed position
• Incoming Global Volunteer; 
• Outgoing Global Volunteer; 
• Marketing.

Conditions of the offer
• Flexible working hours; 
• Access to personal development; 
• Creating, coordinating and executing social projects, work with foreigners volunteers; 
• Coordinator of volunteers in Lithuania, work with costumer flow; 
• Event creation, work with branding and advertising.

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 Yes6 months

Miglė Jonaitytė, President 
E. mail: migle.jonaityte@aiesec.lt
Phone: 37068548842
Internet: https://aiesec.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/AIESECinLithuania

Kaunas

mailto:migle.jonaityte@aiesec.lt
https://aiesec.lt/
https://www.facebook.com/AIESECinLithuania
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About
Lithuanian Red Cross is auxiliary to the government in humanitarian field in time of peace during armed conflicts 
fulfills the tasks foreseen in Geneva Conventions. In its work it’s guided by Fundamental principles of Red Cross 
Movement: humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, unity, universality. The main mission 
of Lithuanian Red Cross is to prevent and alleviate human suffering making no discrimination as to nationality, race, 
sex, religion, language, political views. The main activities: social and medical care for elderly, handicapped people at 
home, first aid trainings, tracing, legal and social assistance for refugees, asylum seekers, migrants, humanitarian aid, 
dissemination of International Humanitarian Law, youth activities.

Proposed position
• Social friend; 
• Community based event organizer.

Conditions of the offer
• Bilateral agreements will be signed; 
• Good English, Russian languages skills; 
• Good computer literacy skills; 
• Flexible working hours; 
• Access to personal development; 
• Remote volunteering opportunities; 
• Good social skills, creativity, important human values.

Other
Students in the humanities, social sciences and other sciences, arts programs students, good social skills, creativity, 
important human values

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 Yes6 months

Kristina Dulinskiene, Volunteers Coordinator 
E. mail: kristina.dulinskiene@redcross.lt
Phone: 861475579
Internet: https://www.redcross.lt/lietuvos-raudonasis-kryzius
Facebook: https://www.facebook.com/search/top?q=lietuvos%20
raudonasis%20kry%C5%BEius

Kaunas

mailto:kristina.dulinskiene@redcross.lt
https://www.redcross.lt/lietuvos-raudonasis-kryzius
https://www.facebook.com/search/top?q=lietuvos%20raudonasis%20kry%C5%BEius
https://www.facebook.com/search/top?q=lietuvos%20raudonasis%20kry%C5%BEius
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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
• Praktikantas – advokato / teisininko asistentas.

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

Andrius Būdvytis, Vadovaujantis partneris
E. paštas: info@budvytis.eu
Telefonas: 869823330
Internetas: http://www.budvytis.eu/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:info@budvytis.eu
http://www.budvytis.eu/
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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/
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Apie
AUGA group, AB, įsikūrusi Lietuvoje, yra didžiausia Europoje vertikaliai integruota ekologiško maisto bendrovė. Įmonių 
grupė valdo apie 39 000 ha ekologiškai sertifikuotų žemių ir plėtoja tvarų, naujomis technologijomis paremtą žemės 
ūkio modelį, apimantį augalininkystę, gyvulininkystę, paukštininkystę ir grybų auginimą. Naudodama nuosavus 
ir užsakomuosius gamybinius pajėgumus, iš savo užaugintų žaliavų bendrovė gamina platų ekologiškų produktų 
asortimentą galutiniams vartotojams bei tiekia rinkai žaliavinius produktus. Grupės įmonėse dirba apie 1 200 
darbuotojų. „AUGA group“ akcijomis prekiaujama Nasdaq Vilnius ir Varšuvos akcijų biržose. 2019 m. grupės apyvarta 
siekė 71 mln. Eur. Daugiau apie įmonę: https://www.youtube.com/watch?v=FfF5bKczedw

Kviečia atlikti praktiką
• Agronomus;
• Inžinerinių specialybių studentus.

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

Viktorija Gružauskienė
E. paštas: v.gruzauskiene@auga.lt
Telefonas: +370 656 49883
Internetas: www.auga.lt
Facebook: https://www.facebook.com/auga.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip3 mėnesiaiDerinama 
individualiai

https://www.youtube.com/watch?v=FfF5bKczedw
mailto:v.gruzauskiene@auga.lt
http://www.auga.lt
https://www.facebook.com/auga.lt
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Apie
UAB „Dotnuva Baltic“ – viena stipriausių žemės ūkio aptarnavimo įmonių Baltijos šalyse. Daugiau kaip 20 metų įmonė 
užsiima prekyba nauja ir naudota žemės ūkio technika bei atsarginėmis dalimis, sertifikuotų sėklų dauginimu ir 
ruošimu, įvairaus dydžio grūdų valymo, džiovinimo ir sandėliavimo kompleksų ir gyvulininkystės fermų projektavimu, 
statyba ir rekonstrukcija, reguliuojamo drenažo sistemų įrengimu. Įmonė turi žemės ūkio technikos serviso tinklą ir 
vienija tris įmones Baltijos šalyse.

Kviečia atlikti praktiką
• Žemės ūkio technikos remonto specialisto asistentas (-ė); 
• Buhalterio asistentas (-ė); 
• Vadybininko asistentas (-ė).

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

Kita
• Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studentams; 
• Apskaitos ir finansų studentams; 
• Verslo administravimo studentams.

Aušra Puidokienė, Personalo veiklos ir komunikacijos partnerė
E. paštas: ausra.puidokiene@dotnuvabaltic.lt
Telefonas: 37061658494
Internetas: www.dotnuvabaltic.lt/
Facebook: www.facebook.com/DotnuvaBalticLietuva/
Linkedin: www.linkedin.com/company/dotnuva-baltic-uab/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Iš dalies TaipDerinama 
individualiai

Kėdainiai, Pasvalys, Joniškis, 
Plungė, Vilkaviškis

mailto:ausra.puidokiene@dotnuvabaltic.lt
https://www.dotnuvabaltic.lt/
https://www.facebook.com/DotnuvaBalticLietuva/
http://www.linkedin.com/company/dotnuva-baltic-uab/
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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/


Praktikos pasiūlymai

14

Grįžti į turinį | Back to content

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
• Transpoto skyriuje; 
• Draudimo ir žalų skyriuje; 
• Ekspedicijos skyriuje; 
• IT skyriuje;
• Teisės skyriuje.

Sąlygos
• Geri anglų bei rusų arba vokiečių kalbų įgūdžiai;
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
• Galimybė įsidarbinti ir tobulėti;
• Tarptautinės karjeros galimybės;
• Nemokamas transportas į/iš darbo/praktikos;
• Naujas, modernus ofisas;

Aistė Mardosaitė, Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė
E. paštas: karjera@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 Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:karjera@hegelmann.com
http://www.hegelmann.lt
https://www.facebook.com/hegelmannlithuania/
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Apie
Herojus - nevalstybinė švietimo organizacija, kurios misija yra kurti efektyvias ir motyvuojančias ugdymo patirtis, 
skatinančias mokinių pažangą ir gerus mokymosi rezultatus. Herojaus veiklos sritys: ikimokyklinis, pradinis ir 
pagrindinis ugdymas.

Kviečia atlikti praktiką
• Ikimokyklinio ugdymo pedagogas / pedagogo asistentas; 
• Pradinio ugdymo pedagogas / pedagogo asistentas; 
• Pagrindinio ugdymo pedagogas / pedagogo asistentas.

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti; 
• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studentai; 
• Pradinio ugdymo pedagogikos studentai; 
• Dalyko pedagogikos studentai.

Eugenija Motikaitė, Projektų koordinatorė
E. paštas: daiktai@herojus.lt
Telefonas: 862226841
Internetas: www.herojus.lt
Facebook: https://www.facebook.com/herojausmokykla/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip, judėjimo negalią 
turintiems asmenims TaipDerinama 

individualiaiKaunas

mailto:daiktai@herojus.lt
http://www.herojus.lt
https://www.facebook.com/herojausmokykla/
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Apie
Jonavos Panerio pradinė mokykla įsikūrusi miesto širdyje - Senamiestyje. Mokykloje ugdomi 299 priešmokyklinio 
ir 1-4 klasių mokiniai. Įstaiga išsiskiria aukštais mokinių pasiekimais, bendruomenės veiklomis ir socialinėmis 
partnerystėmis.

Kviečia atlikti praktiką
• Pradinių klasių mokytojas (-a); 
• Logopedas (-ė) / specialusis (-ioji) pedagogas (-ė); 
• Dalyko (anglų kalbos, muzikos, šokio) mokytojas (-a).

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys; 
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu; 
• Pradinio ugdymo, Specialiosios pedagogikos, Anglų kalbos, muzikos pedagogikos studentams.

Gita Levickienė
E. paštas: gita.levickiene@paneriomokykla.lt
Telefonas: 37061580503
Internetas: https://paneriopradine.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/paneriopradine/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiJonava

mailto:gita.levickiene@paneriomokykla.lt
https://paneriopradine.lt/
https://www.facebook.com/paneriopradine/
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Apie
„Kaunas 2022” tai organizacija įkurta specialiai įgyvendinti projektą „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022”. 
Europos kultūros sostinė tai titulas suteikiantis galimybę miestams sukurti ilgalaikius pokyčius kultūros sektoriuje 
bei įgyvendinti aukščiausio lygio ambicingus kultūrinius projektus.   Kaunas 2022 kviečia praktikuotis prisijungiant 
prie vienos iš organizacijoje vykdomų programų.   Praktikuodamiesi šioje organizacijoje turėsite galimybę išbandyti 
savo turimos ar siekiamos įgyti profesijos galimybes, įgysite praktinių žinių ir gebėjimų, plėsite vietinių ir europinių 
pažinčių ratą, gilinsite žinias apie šiuolaikinę kultūrą, o svarbiausia - turėsite galimybę tapti miesto ambasadoriais ir 
prisidėti prie jo kūrimo.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika „Modernizmas ateičiai“, „Kylantis Kaunas“, „Visi kaip vienas“, „Mitinis Kauno žvėris“, „Dizainas laimei“, 

„Atsibusk, sukrusk“, „Atminties biuras“ programose; 
• Rinkodara ir komunikacija.

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti; 
• Asmeninė motyvacija bei domėjimasis pasirinkta sritimi.

Marija Pulokaitė, Savanorių programos koordinatorė
E. paštas: marija@kaunas2022.eu
Telefonas: 37065628206
Internetas: www.kaunas2022.eu
Facebook: https://www.facebook.com/kaunas2022/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:marija@kaunas2022.eu
http://www.kaunas2022.eu
https://www.facebook.com/kaunas2022/
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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.

Dovilė Gasiliūnė, Edukacinės veiklos organizatorė
E. paštas: d.gasiliune@kvb.lt
Telefonas: (8 37) 32 44 17
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:d.gasiliune@kvb.lt
http://www.kvb.lt
http://www.facebook.com/kvb.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: pavaduotoja@kartunamai.lt
Telefonas: 867881099
Internetas: www.kartunamai.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipVisą laikąKaunas

mailto:pavaduotoja@kartunamai.lt
http://www.kartunamai.lt
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Apie
Kauno vandenys” yra didžiausia vidurio Lietuvos vandentvarkos bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti 
nuotekas 180 tūkstančių klientų Kauno miesto ir rajono savivaldybėse. Per parą bendrovė patiekia apie 68 tūkstančių 
kubinių metrų vandens ir surenka bei išvalo daugiau nei 70 tūkstančių kubinių metrų nuotekų. „Kauno vandenys“ siekia 
užtikrinti finansiškai skaidrią, efektyvią veiklą ir klientų poreikius atitinkantį aptarnavimą, rūpinasi, kad klientams 
būtų tiekiamas aukščiausius kokybės standartus atitinkantis vanduo ir atliktas visus aplinkosaugos reikalavimus 
atitinkantis nuotekų valymas.

Kviečia atlikti praktiką
• Techninis - projektų skyrius; 
• Nuotekų valykla.

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

Virginija Petrutienė, Personalo skyriaus viršininkė
E. paštas: personalas@kaunovandenys.lt
Telefonas: 837301710
Internetas: www.kaunovandenys.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:personalas@kaunovandenys.lt
http://www.kaunovandenys.lt
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Apie
Tarptautiniu mastu pripažintas energetikos ir susijusių sričių mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras. 
Aktyviai vykdome mokslinius tyrimus nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje, atliekame verslui reikalingus tyrimus, 
kuriame naujus produktus, rengiame doktorantus. Klimato kaita, tvari ekonomika, atsinaujinanti energetika, išmanieji 
miestai ir energijos tinklai, vandenilio energetika, branduolinė energetika – tarp daugelio aktualių sričių, į kurias 
nukreipiama LEI mokslininkų sukaupta patirtis ir kompetencijos.

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
Studijų programos: technologijos ir gamtos mokslų sričių, ekonomikos; Praktikos tematikų ir vadovų sąrašą rasite 
www.lei.lt, Karjera.

Jolanta Kazakevičienė, Studijų administratorė
E. paštas: studijos@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:studijos@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
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.

Kviečia atlikti praktiką
• Buhalterinės apskaitos konsultantai / specialistai; 
• Verslo ekonimikos konsultatai / specialistai; 
• Gyvulininkystės konsultantai / specialistai; 
• Augalininkystės konsultantai; 
• Rinkodaros konsultantai; 
• Personalo specialistai; 
• Miškininkystės specialistai.

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu (kai kurioms pozicijoms).

Judita Bilvinienė, Vyresnioji personalo specialistė
E. paštas: judita.bilviniene@lzukt.lt
Telefonas: 863089065
Internetas: www.lzukt.lt
Facebook: https://www.facebook.com/LZUKT

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiai

Pasirinktame 
mieste

mailto:judita.bilviniene@lzukt.lt
http://www.lzukt.lt
https://www.facebook.com/LZUKT
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Apie
Lygių galimybių plėtros centras − 2003 metais pradėjusi veiklą nevyriausybinė organizacija.  Jau daugiau kaip 15 
metų mes mažiname stereotipus, kad jaustumėtės saugiai. Organizuojame informacines kampanijas, advokaciją, 
vykdome mokymus ir seminarus, rengiame straipsnius ir leidinius, teikiame ekspertizę lyčių lygybės, lygių galimybių 
klausimais.  Mūsų pagrindiniai tikslai:  Siekti moterų ir vyrų lygių teisių įtvirtinimo ir jų įgyvendinimo; Skatinti 
lygias galimybes, mažinti diskriminacijos apraiškas vykdant prevencinę veiklą Lietuvos Respublikos lygių galimybių 
įstatyme nustatytais diskriminacijos pagrindais; Ugdyti visuomenės pagarbą įvairovei, žmogaus teisių suvokimą ir 
nepakantumą diskriminacijai dėl lyties, etninės („rasinės“) kilmės, religijos, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos; 
Keisti neigiamai stereotipinį moterų bei vyrų, amžiaus grupių, tautinių, etninių mažumų, neįgaliųjų ir kitų socialinių 
grupių įvaizdį visuomenėje; Plėtoti ir populiarinti lyčių lygybės idėjas, stiprinti moterų ir vyrų asmeninę ekonominę 
nepriklausomybę.

Kviečia atlikti praktiką
• Projekto koordinatoriaus asistentas (-ė)

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

Kita
Veiklos pagal individualius gebėjimus

Aurelija Auškalnytė, Ekspertė, projektų koordinatorė
E. paštas: aurelija@gap.lt
Telefonas: 861487663
Internetas: www.gap.lt
Facebook: https://www.facebook.com/gap.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:aurelija@gap.lt
http://www.gap.lt
https://www.facebook.com/gap.lt
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Apie
Nacionalinė regionų plėtros agentūra (NRDA) – viešoji įstaiga, kurioje nuolat vyksta kūrybinis darbas, idėjų 
generavimas bei naujų partnerių paieška. NRDA rašo, vykdo ir įgyvendina įvairius projektus ne tik Lietuvoje, bet ir už 
jos ribų. Įstaiga organizuoja renginius,  veda inovatyvius mokymus  įvairaus amžiaus žmonių grupėms, prisideda prie 
socialinių akcijų ir aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime.  VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra pasižymi 
glaudžia partneryste ir su Lietuvos, ir su užsienio įstaigomis, organizacijomis, skatinančiomis žmonių integraciją į 
visuomenę (žmonių su negalia, kitataučių, pabėgelių ir pan), taip pat jaunimo ar vyresnio amžiaus žmonių integraciją 
į darbo rinką.

Kviečia atlikti praktiką
• Multimedijų ir interneto technologijų specialistą (-ę); 
• Anglų k. vertėją.

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

Rugilė Strikoriūtė, Komunikacijos specialistė
E. paštas: komunikacija@nrda.lt
Telefonas: +370 60 77 97 07
Internetas: https://nrda.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/nrda.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiŠiauliai

mailto:komunikacija@nrda.lt
https://nrda.lt/
https://www.facebook.com/nrda.lt
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Apie
Įmonė rengia profesionalius savanorius, kurių veikla siejama su pirmosios pagalbos, socialinėmis ir slaugos 
paslaugomis bendruomenėse.

Kviečia atlikti praktiką
• Socialinių paslaugų ir slaugos praktikantus

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Socialinio darbo ir kitų, siejamų su paslaugų teikimu studijų programų studentams.

Rimantas Mikalauskas, Direktorius
E. paštas: r.mikalauskas@voluntarius.lt
Telefonas: 37068268809
Internetas: www.voluntarius.lt
Facebook: https://www.facebook.com/voluntariuslt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaišiadorys

mailto:r.mikalauskas@voluntarius.lt
http://www.voluntarius.lt
https://www.facebook.com/voluntariuslt


Praktikos pasiūlymai

26

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
Peplink - inžinerinė įmonė, kurianti nenutrūkstamus laidinio ir belaidžio ryšio produktus. 2006 metais įkurta įmonė 
tūkstančiams klientų padėjo pereiti nuo tradicinio WAN prie mūsų kuriamų SD-WAN sprendimų. Šie unikalūs 
sprendimai padeda padidinti pralaidumą, pagerina WAN patikimumą ir sumažina sąnaudas infrastruktūrai. Mūsų 
produktus naudoja namų ofiso vartotojų, korporacijos ir net skubios pagalbos automobiliai. Kviečiame prisijungti prie 
mūsų komandos, kuriančios rytojaus produktus (5G, WIFI 6, SD-WAN)!

Kviečia atlikti praktiką
• Techninės pagalbos specialistas (-ė)

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

Kita
• Susipažinti su Peplink produktais ir technologijomis; 
• Simuliuoti įvairius tinklo scenarijus, nagrinėti veikimo subtilybes; 
• Testuoti konkrečius protokolus ir algoritmus; 
• Mėginti atkurti problemas, su kuriomis susiduria klientai; 
• Analizuoti, kaip geriau spręsti tinklo, programinės bei aparatūrinės įrangos problemas; 
• Atlikti tyrimų bei sprendimų dokumentaciją.

Ugnė Armonaitė, Personalo vadybininkė
E. paštas: ugne.armon@peplink.com
Telefonas: 37052059559
Internetas: www.peplink.com

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiVilnius

mailto:ugne.armon@peplink.com
http://www.peplink.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 HCL 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: 37067479202
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
Organizacija, siekianti prisidėti prie žmogaus teisių, lyčių lygybės ir nediskriminacijos užtikrinimo, plėtojimo ir 
visuomenės informavimo šiose srityse.

Kviečia atlikti praktiką
• Skaitmeninės komunikacijos specialistas (-ė); 
• Advokacijos specialistas (-ė); 
• Viešųjų ryšių specialistas (-ė).

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu.

Sandra Matoškaitė, Direktorė
E. paštas: sandra@stebekteises.lt
Telefonas: 37063911940
Internetas: www.stebekteises.lt
Facebook: www.facebook.com/stebekteises

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiai

Visa Lietuva / 
Nuotoliniu būdu

mailto:sandra@stebekteises.lt
http://www.stebekteises.lt
http://www.facebook.com/stebekteises
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Apie
Tandemus – personalo partneris, įmonėms teikiantis personalo atrankos, darbuotojų išdarbinimo ir karjeros 
konsultavimo paslaugas. Tandemus komanda susibūrė iš idėjos bei noro tiesiogiai atliepti įmonių personalo valdymo 
poreikius bei tapti tuo supratingu kolega, kuris ateina į pagalbą būtent tuomet, kai tikrai reikia. Neseniai startavusi 
Tandemus specialistų komanda ieško naujų talentų, kurie pasiruošę mokytis ir prisidėti prie agentūros komunikacijos 
strategijos plėtros ir įgyvendinimo.

Kviečia atlikti praktiką
• Marketingo / komunikacijos praktika

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

Kita
Reikalavimai: Marketingo ar komunikacijos krypties studijos, MS programų išmanymas, komunikabilumas ir puikūs 
rašymo įgūdžiai; 
Mes siūlome: Įdomų darbą prie Tandemus klientų pritraukimo strategijos planų įgyvendinimo, darbą nuotoliniu būdu 
pagal tau patogų grafiką, galimybę mokytis iš komunikacijos ir personalo srities specialistų, įdomias užduotis ir 
galimybę įgyvendinti savo idėjas.

Greta Norvaišė, Personalo partnerė
E. paštas: info@tandemus.lt
Telefonas: 863637047
Internetas: www.tandemus.lt
Facebook: https://www.facebook.com/Tandemus-personalo-
partneris

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:info@tandemus.lt
http://www.tandemus.lt
https://www.facebook.com/Tandemus-personalo-partneris
https://www.facebook.com/Tandemus-personalo-partneris
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Apie
UAB „Teisės riba“ tai profesionalių teisininkų komanda, teikianti aukščiausius kokybės standartus atitinkančias teisines 
paslaugas Lietuvos ir užsienio įmonėms bei privatiems klientams. Įmonės teisininkai specializuojasi kelių transporto 
teisės, statybų teisės, įmonių teisės, darbo teisės ir kitose verslo teisės srityse.

UAB „Teisės riba“ – pripažinti Pasaulinės Teisės Asociacijos komercinės teisės ekspertais Lietuvoje: https://www.
globallawexperts.com/SearchResults.aspx?country=66&practicearea=0&type=ALL 

UAB „Teisės Riba“, turinti partnerių visoje Europoje bei NVS šalyse, sprendžia ikiteismnius ir teisminius ginčus su 
užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis, valstybinėmis institucijomis, teikia tarptautinių teisės aktų išaiškinimus bei 
konsultacijas tarptautinės teisės klausimais.

Kviečia atlikti praktiką
• Teisininko asistentas;
• Teisininkas.

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

Kita
Galimybė įsidarbinti.

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

https://www.globallawexperts.com/SearchResults.aspx?country=66&practicearea=0&type=ALL
https://www.globallawexperts.com/SearchResults.aspx?country=66&practicearea=0&type=ALL
mailto:info@teisesriba.lt
http://www.teisesriba.lt
https://www.facebook.com/Teis%C4%97s-Riba-1622641304459087/
https://www.facebook.com/Teis%C4%97s-Riba-1622641304459087/
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Apie
Jei visuomet norėjai išbandyti save PARDAVIMUOSE sparčiai augančioje technologijų kompanijoje - TELTONIKA 
NETWORKS, įgyti realiai pritaikomų profesinių žinių, tarptautinio verslo bendravimo įgūdžių. Tuomet B2B Akademija 
– KAIP TIK TAU!!!  Praktikos metu turėsi progą susirasti naujų pažinčių, gerai praleisti laiką, bei išmokti naujų dalykų. 
Darbas grupėse ir savarankiškos užduotys leis jums atsiskleisti ir panaudoti įgytas teorines žinias. Realios tarptautinio 
verslo procesų simuliacijos mūsų B2B Akademijoje TAU padės tinkamai pasiruošti ateities karjerai.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika B2B Akademijoje

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys; 
• Geri anglų, rusų, vokiečių kalbų įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu.

Gytis Naruškevičius, B2B Akademijos vadovas
E. paštas: gytis.naruskevicius@teltonika.lt
Telefonas: 37066605998
Internetas: https://teltonika-iot-group.com/career/b2b-
academy/
Facebook: https://www.facebook.com/
TeltonikaNetworksB2BAcademy

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:gytis.naruskevicius@teltonika.lt
https://teltonika-iot-group.com/career/b2b-academy/
https://teltonika-iot-group.com/career/b2b-academy/
https://www.facebook.com/TeltonikaNetworksB2BAcademy
https://www.facebook.com/TeltonikaNetworksB2BAcademy
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Apie
AIESEC – didžiausia pasaulyje jaunimo valdoma organizacija, kuri yra orientuota į studentų potencialo išnaudojimą, 
naujų įgūdžių ugdymą bei lyderystės siekimą. Pagrindinės veiklos, vykdomos AIESEC organizacijoje – tarptautinių 
stažuočių programa bei socialiniai projektai. Pagrindinis privalumas, kurį turi AIESEC nariai yra tas, kad jie turi išskirtinių 
įgūdžių, suformuotą profesionalų požiūrį į darbą, atvirumą naujoms idėjoms bei globalų mąstymą, kurį gauna AIESEC 
sukurtoje tobulėjimo platformoje. Lyderystės patirtis AIESEC nariai turi galimybę vadovauti komandoms, atsakingoms 
už skirtingas funkcines sritis, kurios sudaro planus, priima galutinius sprendimus, veikia viešai ir paverčia jų idėjas į 
rezultatus.

Kviečia savanoriauti
• Narys atvykstamųjų Savanorystės stažuočių įgyvendinimui; 
• Narys išvykstamųjų Savanorystės stažuočių įgyvendinimui; 
• Marketingo specialistas.

Sąlygos
• Galimybė tobulėti; 
• Lankstus grafikas; 
• Socialinių projektų kūrimas, bendradarbiaujant su įvairiomis institucijomis ir jų įgyvendinimas; 
• Galimybė padėti išvažiuojantiems savanoriams ir jų koordinavimas; 
• Galimybė kurti renginius ir reklaminių įgūdžių tobulinimas.

Miglė Jonaitytė, Prezidentė
E. paštas: migle.jonaityte@aiesec.lt
Telefonas: 37068548842
Internetas: https://aiesec.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/AIESECinLithuania

Taip Taip6 mėnesiaiKaunas

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

mailto:migle.jonaityte@aiesec.lt
https://aiesec.lt/
https://www.facebook.com/AIESECinLithuania
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Apie
Organizuojame edukacijas, paskaitas šeimoms ir ne tik. Norime, kad karso bendrautų ir bendradarbiautų. Tikime, kad 
mūsų kiekvieno indėlis svarbus. Tad mažais žingsneliais keliaukime kartu gražesnies ateities link.

Kviečia savanoriauti
• Mokytojus; 
• Socialinius darbuotojus; 
• Vadybininkus; 
• IT specialistus.

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

Vaidas Giedrimas, Direktorius
E. paštas: info@karmok.lt
Telefonas: 37060588209
Internetas: www.karmok.lt
Facebook: https://www.facebook.com/kartumokykla

Taip TaipDerinama 
individualiaiŠiauliai

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

mailto:info@karmok.lt
http://www.karmok.lt
https://www.facebook.com/kartumokykla
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Apie
„Kaunas 2022” tai organizacija įkurta specialiai įgyvendinti projektą „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022”. 
Europos kultūros sostinė tai titulas suteikiantis galimybę miestams sukurti ilgalaikius pokyčius kultūros sektoriuje 
bei įgyvendinti aukščiausio lygio ambicingus kultūrinius projektus. Kaunas 2022 kviečia savanoriauti prisijungiant 
didžiausio Europoje kultūrinio projekto.  Savanoriaudami šioje organizacijoje turėsite galimybę išbandyti savo turimos 
ar siekiamos įgyti profesijos galimybes, įgysite praktinių žinių ir gebėjimų, plėsite vietinių ir europinių pažinčių ratą, 
gilinsite žinias apie šiuolaikinę kultūrą, o svarbiausia - turėsite galimybę tapti miesto ambasadoriais ir prisidėti prie 
jo kūrimo.

Kviečia savanoriauti
• Pagalba įgyvendinti įvairius Kaunas 2022 organizuojamus renginius bei projektus

Sąlygos
• Svarbiausia – motyvacija!

Kita
Pagalba reikalinga svetingumo bei informavimo, techninio įgyvendinimo, komunikacijos ir rinkodaros srityse.

Marija Pulokaitė, Savanorių programos kuratorė
E. paštas: marija@kaunas2022.eu
Telefonas: 37065628206
Internetas: https://kaunas2022.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/kaunas2022/

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

mailto:marija@kaunas2022.eu
https://kaunas2022.eu/
https://www.facebook.com/kaunas2022/
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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 
stiprinančių 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.

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

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

 

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

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.

Dovilė Gasiliūnė, Edukacinės veiklos organizatorė
E. paštas: d.gasiliune@kvb.lt
Telefonas: (8 37) 32 44 17
Internetas: www.kvb.lt
Facebook: https://www.facebook.com/kvb.lt

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

mailto:d.gasiliune@kvb.lt
http://www.kvb.lt
https://www.facebook.com/kvb.lt
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Apie
Filmų demonstravimas, renginių organizavimas, edukacinės veiklos.

Kviečia savanoriauti
• Renginių organizatorius

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

Karolina Onusaitytė, Programos sudarytoja
E. paštas: info@kcromuva.lt
Telefonas: 864783137
Internetas: www.kcromuva.lt
Facebook: https://www.facebook.com/kinasromuva

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

mailto:info@kcromuva.lt
http://www.kcromuva.lt
https://www.facebook.com/kinasromuva
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Apie
VŠĮ „Kauno maratono klubas“ organizuoja bėgimus. Vienas jų ir pat svarbiausias - „Kauno maratonas“.
Tai– kasmetinis, tarptautinis, tūkstančius dalyvių pritraukiantis bėgimo renginys Kaune. „Kauno maratonas“ - skirtas 
visiems, nepaisant amžiaus, profesijos, įsitikinimų ar fizinio pasirengimo. Tai sporto šventė, kurios tikslas suvienyti 
miestiečius ir sporto entuziastus, skatinti socialinį ir fizinį aktyvumą, formuoti sveikos gyvensenos tradicijas Lietuvoje.

Renginys skirtas tiek profesionalams, tiek mėgėjams.

Pirmasis „Kauno maratonas“ startavo 2013 metais Kauno Nemuno saloje. 2015 metais renginio širdis persikėlė į Kauno 
senamiestį, kur skelbiami startai, apdovanojimai, vyksta mugė ir koncertai. Senamiestyje vingiuoja 10 ir 5 kilometrų 
trasos. Pusės maratono ratas išsidėstęs Neries ir Nemuno upių pakrantėse bei kerta Senamiesčio, Naujamiesčio, 
Žaliakalnio ir Šilainių mikrorajonus.

2015 metais maratono ir pusės maratono trasa buvo sertifikuota Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos (IAAF) ir 
Tarptautinės maratonų ir ilgųjų distancijų bėgimo asociacijos (AIMS) specialistų ir atitinka tarptautinius reikalavimus. 
„Kauno maratonas“ įvertintas Europos atletikos federacijos aukščiausiu, 5 žvaigždučių, saugumo sertifikatu. 

Kviečia savanoriauti
• Savanoriauti trasoje;
• Savanoriauti informacijos punkte;
• Savanoriauti dalyvių paketų formavime;
• Savanoriauti techninėje renginio dalyje.

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

Indrė Gumuliauskaitė, Projektų vadovė
E. paštas: info@kmk.lt
Telefonas: 37064844401
Internetas: https://www.kaunasmarathon.lt
Facebook: https://www.facebook.com/KaunoMaratonas
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Apie
Lietuvos Raudonasis Kryžius - valstybės pagalbininkė humanitarinėje srityje, kurios veiklos tikslas apsaugoti žmonių 
gyvybes ir orumą, palengvinti žmogiškąsias kančias ir teikti pagalbą nelaimės ištiktiems žmonėms Lietuvoje ir už jos 
ribų. Lietuvos Raudonasis Kryžius priklauso tarptautinei organizacijai – Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo pusmėnulio 
draugijų federacijai, kurios būstinė yra Ženevoje. Organizacija siekia užkirsti kelią žmonių kančioms ar jas palengvinti. 
Lietuvos Raudonasis Kryžius yra valstybės pagalbininkė humanitarinės veiklos srityje, taikos ir karinių konfliktų metu 
vykdanti 1949 metų Ženevos konvencijos dėl karo aukų apsaugos.  Vykdydama savo veiklą LRK vadovaujasi Pagrindiniais 
Raudonojo Kryžiaus principais: humaniškumo, bešališkumo, neutralumo, nepriklausomybės, savanoriškumo, vienumo, 
universalumo. Pagrindinės veiklos sritys: senyvų, vienišų žmonių priežiūra ir slauga, mokymas teikti pirmąją pagalbą, 
pagalba pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams bei migrantams ir humanitarinė pagalba pažeidžiamiausiems 
žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų.

Kviečia savanoriauti
• Suaugusiojo asmens, užsieniečio lietuvių kalbos mokymas; 
• Socialinis draugas; 
• Renginių vaikams organizatorius; 
• Kauno centro bendruomenės renginių organizavimas.

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Geri anglų, rusų kalbų įgudžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas / galimybė tobulėti, savanoriauti nuotoliniu būdu; 
• Gebėjimas priimti kitos kultūros, sudėtingų krizių paveiktus asmenis, veikti atsižvelgiant į Raudonojo Kryžiaus 

7 vertybinius principus.

Kristina Dulinskienė, Savanorių koordinatorė
E. paštas: kristina.dulinskiene@redcross.lt
Telefonas: 8 614 755 79
Internetas: www.redcross.lt/lietuvos-raudonasis-kryzius
Facebook: https://www.facebook.com/search/
top?q=lietuvos%20raudonasis%20kry%C5%BEius
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Apie
Vykdome iniciatyvą „Sidabrinė linija“. Tai yra nemokama draugystės pokalbių ir emocinės paramos linija telefonu 
vyresnio amžiaus žmonėms. Siūlome galimybę turėti telefoninį draugą, su kuriuo galima reguliariai kalbėtis 
įvairiausiomis temomis, aptarti aktualijas ar tiesiog pasišnekučiuoti. „Sidabrinė linija“ padeda spręsti vyresnio amžiaus 
žmonių atskirumo, vienišumo, bendravimo trūkumo problemas, suteikdama senoliams galimybę džiaugtis visaverčiu 
gyvenimu.

Kviečia savanoriauti
• BENDRAUK  telefonu su vienišu senoliu; 
• SKLEISK žinią apie „Sidabrinę liniją“, padėk informuoti vyresnio amžiaus žmones apie draugystės pokalbių 

galimybę; 
• PRITRAUK naujų finansinių rėmėjų; 
• DALINKIS savo įgūdžiais ar profesinėmis žiniomis ir  kompetencijomis su fondo kolegomis ir kitais savanoriais.

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė savanoriauti nuotoliniu būdu; 
• Galimybė įsidarbint.

Ieva Čerbulėnienė, Savanoriškos veiklos koordinatorė
E. paštas: pasikalbekime@sidabrinelinija.lt
Telefonas: 37067749963
Internetas: www.sidabrinelinija.lt
Facebook: https://www.facebook.com/sidabrinelinija
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Apie
Įmonė specializuojasi profesionalios savanoriškos veiklos srityje: apmokyti savanoriai padeda GMP ekipažams teikiant 
pirmą pagalbą, apmokome teikti socialines ir slaugos paslaugas. Tokia savanoriška veikla gali puikiai padėti formuoti 
būsimus praktinius įgūdžius socialinio darbo specialistams, slaugytojams. Beje, galime priimti ir praktikai.

Kviečia savanoriauti
• Slaugos ir socialinių paslaugų savanorius

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Socialinio darbo studentai.

Rimantas Mikalauskas, Direktorius
E. paštas: r.mikalauskas@voluntarius.lt
Telefonas: 37068268809
Internetas: www.voluntarius.lt
Facebook: https://www.facebook.com/voluntariuslt
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Apie
Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, siekianti ugdyti atvirą ir 
demokratinę visuomenę, kurioje gerbiamas kiekvienas žmogus. Organizacijos misija - teisės pagalba prisidėti prie 
socialinių pokyčių ir geresnės žmogaus teisių apsaugos tam, jog galėtume gyventi visuomenėje, kurioje gerbiamas 
pamatinis žmonių orumas, laisvė nuo neteisėtų suvaržymų ir visų lygybė prieš įstatymą.

Kviečia savanoriauti
• Žiniasklaidos stebėsena, viešoji komunikacija, renginių organizavimas, pagalba atliekant tyrimus

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

Ieva Laugalytė, Projektų koordinatorė
E. paštas: ieva.laugalyte@hrmi.lt
Telefonas: +370 52314681
Internetas: http://hrmi.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/HRMI.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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