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Įvadas | Introduction 
 

 

Prieš Jus šešioliktasis 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 sixteenth 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
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Aušra Česonienė 

Personalo skyriaus vedėja 

 personalas@abromiskes.lt 

  860332920 

  www.abromiskes.lt 

https://www.facebook.com/abromiskes.lt 

 

Apie 

Reabilitacijos veikla. 

Kviečia atlikti praktiką 

Specialioji pedagoginė pagalba (Logopedija) 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Galimybė apgyvendinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Rusų kalbos pagrindai 

 

Kita 

Lankstus praktikos atlikimo grafikas, yra galimybė tęsti 

studijas (magistratūra). 

 

Praktikos vieta: 

Elektrėnai 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:personalas@abromiskes.lt
http://www.abromiskes.lt/
https://www.facebook.com/abromiskes.lt


 

 

Andrius Būdvytis, 

Advokatas - vadovaujantis partneris 

  office@budvytis.eu 

 

+37069823330 

 
 

 
 

 

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/teisininko asistentė (-as). 

 

Sąlygos 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas; 

Gebėjimas nuosekliai ir logiškai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu. 

 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai 

Kalbos įgūdžiai 

Labai geros lietuvių ir anglų (ar kitos kalbos) kalbos 

žinios 

 

Kita 

Laukiame CV ir motyvacinio laiško iš nustatytus 

reikalavimus atitinkančių studentų, kurie išsamiai 

susipažino su praktikos pobūdžiu ir reikalavimais. CV ir 

motyvacinį laišką prašome siųsti elektroniniu paštu: 

info@budvytis.eu su nuoroda „Praktikantė (-as)“. 

Informuosime tik atrinktus kandidatus. 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

3 mėn. 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:office@budvytis.eu
mailto:info@budvytis.eu


Skaidra Kordušienė, 

Laboratorijos vedėja - vyr. technologė 

  s.kordusiene@agroup.lt 

 

  +37061836958 

 

  http://www.agroup.lt/ 

https://www.facebook.com/Agroavesgroup 

 

Apie 

Žemės ūkio kooperatyvas „AGROAVES GROUP“ savo veiklą pradėjo 

2002 metais. Tuo metu pagrindinė kooperatyvo veikla – mėsinių 

viščiukų broilerių auginimas. Šiuo metu kooperatyvą „Agroaves 

group“ sudaro įmonės UAB „Agvika“, UAB „Jondara“, UAB 

„Krikštonių paukštynas“, ūkininkės Audronės Jagminienės ūkis ir 

UAB „Ariogalos grūdai“. Kooperatyvas valdo šešis mėsinių viščiukų 

broilerių auginimo kompleksus. Sparčiai auganti inovatyvi įmonė 

2017 metais Ariogaloje (Raseinių r.) atidarė moderniausią šalyje 

kombinuotųjų pašarų gamyklą ir grūdų elevatorių. 

Kviečia atlikti praktiką 

Inžinerinių specialybių studentus; 

Maisto kokybės ir saugos specialybių studentus. 

Sąlygos 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 
 

Kita 

Darbas kombinuotųjų pašarų gamykloje ir grūdų 

elevatoriuje, pašarų ir grūdų laboratorijose. 

 

Praktikos vieta: 

Ariogala, Raseinių raj. 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:s.kordusiene@agroup.lt
http://www.agroup.lt/
http://www.facebook.com/Agroavesgroup


Rasa Šakauskienė 

Personalo-adminsitracijos direktorė 

  personalas@agrokoncernas.lt 

 

  861681727 

 

  https://www.agrokoncernas.lt/ 

https://www.facebook.com/Agrokoncernas 

 

Apie 

Agrokoncerno įmonių grupė šiandien yra viena didžiausių Lietuvos 

žemdirbių partnerių agrocheminio aptarnavimo, žemės ūkio 

produkcijos realizavimo ir kitose žemės ūkio verslo srityse. 

Kviečia atlikti praktiką 

Agronomo padėjėjas 

Sąlygos 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė apgyvendinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Praktikos vieta: 

Jonava 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:personalas@agrokoncernas.lt
https://www.agrokoncernas.lt/
https://www.facebook.com/Agrokoncernas


Kęstutis Kaušilas 

Administracijos vadovas 

  info@aku.lt 

 

  +37068653542 

 

  www.aku.lt 

https://www.facebook.com/akademinekreditounija 

 

Apie 

Finansinės paslaugos (mokėjimų paslaugos ir kreditavimas) 

Kviečia atlikti praktiką 

Paskolų adminitravimo specialistas 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Darbo komandoje įgūdžiai. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:info@aku.lt
http://www.aku.lt/
http://www.facebook.com/akademinekreditounija


Augustinas Banikonis 

HR komandos vadovas 

  augustinas@akt.lt 

 

  +37060978400 

 

  https://activeyouth.lt/ 

https://www.facebook.com/activeyouthlt 

 
 

Apie 

Asociaciją “Aktyvus jaunimas” vienija bendras tikslas – kurti 

galimybes jaunimui bei pozityvų ir tvarų pokytį visuomenės 

santykyje su ekologija, sveikata, pažeidžiamomis grupėmis ir 

internetu. Mūsų vizija: tapti lyderiaujančia organizacija, kuriant 

socialiai integruotą ir harmoningą pasaulį. 

Kviečia atlikti praktiką 

Projektų koordinatorius (-ė) 
 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Laiko planavimas. 
 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius 
 

Praktikos laikotarpis: 

3 mėn. 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 
 

Taip. 

mailto:augustinas@akt.lt
https://activeyouth.lt/
https://www.facebook.com/activeyouthlt


Kristina Mačulska 

Personalo ir komunikacijos vadovė 

  kristina@alfaklase.lt 

 

  +37060673875 

 

  https://alfaklase.lt/ 

https://www.facebook.com/alfaklase 

 

Apie 

Alfa klasė – papildomo ugdymo mokykla, kurioje vedame visų 

mokyklinių disciplinų pamokas po vienu stogu. Kiekvienu Alfa 

klasės mokiniu rūpinasi rinktinė 180 mokytojų komanda. Mūsų 

pamokas lanko per tūkstantį 1-12 klasės moksleivių Vilniuje ir 

Kaune, taip pat priešmokyklinio amžiaus vaikai ir tam tikrų 

programų studentai. Pagal mokinių poreikius ir lūkesčius siūlome 

skirtingus pamokų tipus. 

Kviečia atlikti praktiką 

Pasirinktos mokyklinės disciplinos (-ų) korepetitorius 

 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

 

Asmeninės savybės 
Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Laiko planavimas; 

Geri akademiniai pasiekimaii; 

Atsakingumas 

 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

 

Kita 

Praktika gali būti apmokama 

 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius, Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:kristina@alfaklase.lt
https://alfaklase.lt/
https://www.facebook.com/alfaklase


Rūta Maciulevičienė 

Turizmo vadybininkė 

  r.maciuleviciene@anykciuparkas.lt 

 

  +37065830472 

 

  https://anyksciurp.lrv.lt/lt/ 

https://www.facebook.com/Anyksciu.regionini 

s.parkas 

 

Apie 

Anykščių regioninis parkas įkurtas vertingiausioms gamtos ir 

kultūros požiūriu šiaurės rytų Aukštaitijos teritorijoms išsaugoti, 

naudoti ir tvarkyti. 

Kviečia atlikti praktiką 

Pagalba vykdant kraštovaizdžio, lankytojų ir gyvosios gamtos 

monitoringą, dalyvavimas aplinkos tvarkymo talkose, 

bendravimas su parko lankytojais, pagalba žygių, edukacinių 

programų, stovyklų, būrelių organizavime. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė) 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 

Praktikos vieta: 

Anykščiai 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:r.maciuleviciene@anykciuparkas.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Adrija Gasiliauskienė 

Direktorė 

  a.gasiliauskiene@asvejosparkas.lt 

 

  +37061251064 

 

  https://asvejosparkas.lt 

https://www.facebook.com/asvejosregioninisp 

arkas 

 

Apie 

Asvejos ežeryno kraštovaizdžio, kultūros vertybių - Radvilų rūmų 

liekanų, Dubingių smuklės ir kt, bei gamtos vertybių išsaugojimas, 

pritaikymas lankymui, atkūrimas 

Kviečia atlikti praktiką 

Ekologas 

Kraštotvarkininkas 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kita 

Suteikiame galimybę atlikti ekologo specialybės praktiką ir 

įgyti įgūdžių dirbant su mūsų ekologu kartu - buveinių 

vertinimas, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių monitoringas, 

draustinių vertinimas ir priežiūra 

Galimybė atlikti praktiką dirbant kartu su Asvejos regioninio 

parko kraštotvarkininkais - kraštovaizdžio monitoringas, 

planavimo schemos rengimas, kraštotvarka, statybų 

reglamentavimas ir kt. 

 
 

Praktikos vieta: 

Dubingiai, Molėtų raj. 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:a.gasiliauskiene@asvejosparkas.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Viktorija Gružauskienė 

Personalo departamento direktorė 

  personalas@auga.lt 

 

  +37052335340 

 

  www.auga.lt 

https://www.facebook.com/auga.lt 

 
 

Apie 

AUGA group – didžiausia Europoje ekologiško maisto bendrovė, 

veikianti principu „nuo lauko iki lentynos“. Įmonė gamina platų 

ekologiškų maisto produktų asortimentą iš savo užaugintų žaliavų, 

užtikrindama pilną produktų atsekamumą, ir vadovaujasi vizija –

ekologiškas tvariai užaugintas maistas – be kainos gamtai. 

Kviečia atlikti praktiką 

Jaunesnysis agronomas; 

Inžinierius 

Sąlygos 

Galimybė įsidarbinti. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 

Kita 
Dėl konkrečios praktikos vietos teirautis individualiai 

 
 

Praktikos vieta: 

Įvairūs Lietuvos miestai, kuriuose yra AUGA bendrovės 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:personalas@auga.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Rūta Liuizė 

Personalo vadybininkė 

 praktika@baltictransline.lt 

  +37061330708 

  https://baltictransline.lt/ 

https://www.facebook.com/BalticTransline/ 

 
 

Apie 

UAB „Baltic transline“ - tarptautinių krovinių gabenimo ir 

ekspedijavimo kompanija, priklausanti „BTL group“ įmonių grupei. 

Per 22 veiklos metus, įmonė sulaukė pripažinimo ir tapo ne tik viena 

sėkmingiausiai dirbančių, bet ir sparčiausiai besivystančių bendrovių 

Lietuvoje. Įmonių grupėje dirba daugiau nei 2700 savo srities 

specialistų. Siūlome modernias darbo vietas mūsų biuruose Vilniuje, 

Kaune, Klaipėdoje, Visagine, Marijampolėje bei Kėdainiuose. 

 

Kviečia atlikti praktiką 

Buhalterijos srityje; 

Personalo srityje; 

Apskaitos srityje; 

Ekspedicijos srityje; 

Transporto-logistikos srityje; 

Pardavimų srityje; 

Kreditų-draudimų srityje. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai 

Praktikos vieta: 

Vilnius, Kaunas, Klaipėda 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:praktika@baltictransline.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Greta Petrauskaitė 

Rinkodaros vadovė 

  marketing@baltimax.com 

 

  864258957 

 

  https://www.baltimax.com/ 

https://www.facebook.com/baltimaxsolutions 

 
 

Apie 

IT sprendimus platinanti įmonė. Orientuojamės į B2B pardavimus. 

Turime 400+ partnerių tinklą. Platiname tokius sprendimus, kaip 

ESET, Safetica, ISL Online, Google workspace, Tableau ir k. 

Kviečia atlikti praktiką 

Rinkodaros jaunesnysis specialistas/ė 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Motyvacija 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 
 

Kita 

Praktika būtų atliekama nuotoliniu būdu, esant 

poreikiui, lauktume ir svečiuose Vilniuje 

 
Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:marketing@baltimax.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Augusta Močiulskytė 

Personalo vadybininkė 

  Augusta.Mociulskyte@balt.net 

 

  862051643 

 

  www.balt.net 

https://www.facebook.com/baltneta 

 
 

Apie 

Baltnetos komunikacijos – ATEA įmonių grupei priklausanti įmonė, 

kuri yra didžiausia debesų kompiuterijos paslaugų tiekėja Baltijos 

šalyse bei viena iš informacinių technologijų ir duomenų perdavimo 

sprendimų rinkos lyderių Lietuvoje. Kompanijos valdomi duomenų 

centrai leidžia Lietuvos ir užsienio klientams pasiūlyti platų paslaugų 

spektrą – nuo interneto vardo iki aukšto patikimumo sistemų 

klasterio – kuris patenkins kiekvienos įmonės duomenų valdymo ir 

saugojimo poreikius. Be debesų kompiuterijos „Baltneta“ siūlo ir 

kitus duomenų centrų, interneto ir duomenų perdavimo, IT 

priežiūros bei telefonijos sprendimus, skirtus šiuolaikiniam verslui. 

Daugiau apie įmonę: www.balt.net 

Kviečia atlikti praktiką 

Praktika IT priežiūros skyriuje 

Sąlygos 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos trišalės sutartys 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai; 

MS Office pagrindai 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 
 

Kita 

Domėjimasis IT privalumas. 

 
 

Praktikos vieta: 

Vilnius, Kaunas, Klaipėda 
 

Praktikos laikotarpis: 

2 mėn. 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:Augusta.Mociulskyte@balt.net
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
http://www.balt.net/


 

Aistė Matuliauskienė 

Personalo vadybininkas 

  a.matuliauskiene@cpva.lt 

  865910573 

www.cpva.lt 
 

 
 

Apie 

Esame ambicinga viešojo sektoriaus organizacija, administruojanti 

Europos Sąjungos investicijų, tarptautinių programų bei valstybės 

lėšomis finansuojamas programas ir projektus. Teikiame metodinę 

pagalbą valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms viešųjų 

investicijų srityje. Dalyvaujame tarptautinio vystomojo 

bendradarbiavimo politikos įgyvendinime, administruojame ir 

įgyvendiname tarptautinius projektus. 

Kviečia atlikti praktiką 

Finansininkas 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;; 

Geri MS Excel įgūdžiai 

Kita 

Kontaktinis asmuo: TVBPS vadovo pavaduotoja 

Neringa Pukanasienė, n.pukanasiene@cpva.lt. 

 
Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius 
 

Praktikos laikotarpis: 

3 mėn. 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:a.matuliauskiene@cpva.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
mailto:n.pukanasiene@cpva.lt


 

Aistė Matuliauskienė 

Personalo vadybininkas 

  a.matuliauskiene@cpva.lt 

  865910573 

www.cpva.lt 
 

 
 

Apie 

Esame ambicinga viešojo sektoriaus organizacija, administruojanti 

Europos Sąjungos investicijų, tarptautinių programų bei valstybės 

lėšomis finansuojamas programas ir projektus. Teikiame metodinę 

pagalbą valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms viešųjų 

investicijų srityje. Dalyvaujame tarptautinio vystomojo 

bendradarbiavimo politikos įgyvendinime, administruojame ir 

įgyvendiname tarptautinius projektus. 

Kviečia atlikti praktiką 

Finansininkas 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikacinai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;; 

Geri MS Office įgūdžiai 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 
 

Kita 

Kontaktinis asmuo: TVBPS vadovė Rūta Grigaliūnienė, 

r.grigaliuniene@cpva.lt. 

 
Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius 
 

Praktikos laikotarpis: 

3 mėn. 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:a.matuliauskiene@cpva.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
mailto:r.grigaliuniene@cpva.lt


 

Aistė Matuliauskienė 

Personalo vadybininkas 

  a.matuliauskiene@cpva.lt 

  865910573 

www.cpva.lt 
 

 
 

Apie 

Esame ambicinga viešojo sektoriaus organizacija, administruojanti 

Europos Sąjungos investicijų, tarptautinių programų bei valstybės 

lėšomis finansuojamas programas ir projektus. Teikiame metodinę 

pagalbą valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms viešųjų 

investicijų srityje. Dalyvaujame tarptautinio vystomojo 

bendradarbiavimo politikos įgyvendinime, administruojame ir 

įgyvendiname tarptautinius projektus. 

Kviečia atlikti praktiką 

Komunikacijos specialistas 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;; 

Geri MS Excel įgūdžiai 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 
Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius 
 

Praktikos laikotarpis: 

2 mėn. 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:a.matuliauskiene@cpva.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


 

 

 
Dariaus Stonkaus ūkis 

Darius Stonkus 

Ūkininkas 

  darius.stonkus@kalnore.lt 

 

868732299 

 

 
 

 

Apie 

Stambus augalininkystės ūkis 

Kviečia atlikti praktiką 

Ž.Ū. inžinieriaus 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Galimybė apgyvendinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

MS Office pagrindai 

Praktikos vieta: 

Šakių r. sav. 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:darius.stonkus@kalnore.lt


 

Renata Dirmeikienė 

Direktorė 

  renata@docinta.lt 

 

  +37062059147 

 
http://www.docinta.lt 

 
 

 

Apie 

Buhalterinės apskaitos įmonė 

Kviečia atlikti praktiką 

Apskaitos skyriaus padėjėjas (a) 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti. 

Asmeninės savybės 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Minimalūs apskaitos principų žinojimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. 

Kita 

Darbo pobūdis - pirminių dokumentų tikrinimas, suvedimas į 

sistemą. 
 

Praktikos vieta: 

Kaunas 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:renata@docinta.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


Monika Balakauskaitė 

Personalo vadybininkė 

  monika.balakauskaite@dojusgroup.lt 

 

  862697056 

 

  https://www.dojusagro.lt/lt/i-pradzia/ 

https://www.facebook.com/dojusagro.lt 

 
 

Apie 

UAB „DOJUS agro" yra didžiausia vakarietiškos žemės ūkio 

technikos tiekėja Lietuvoje bei rinkos lyderė daugelyje pagrindinių 

mašinų kategorijų, jau 30 metų prisidedanti prie ateities žemės ūkio 

kūrimo. Dirbame su pasaulyje pripažintais prekės ženklais, tokiais 

kaip „John Deere", „Kuhn", „Komatsu" ir kiti. 

Kviečia atlikti praktiką 

Technikas - praktikantas 

Asmeninės savybės 

Geras fizinis pasirengimas; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kita 

Labiausiai ieškome praktikantų sezono metu nuo 

birželio mėnesio. 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas, Šiauliai, Šakiai 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:monika.balakauskaite@dojusgroup.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Aušra Puidokienė 

Personalo veiklos ir komunikacijos partnerė 

  ausra.puidokiene@dotnuvabaltic.lt 

 

  +37061658494 

 

  https://www.dotnuvabaltic.lt/ 

https://www.facebook.com/DotnuvaBalticLietuva 

 
 

Apie 

UAB „Dotnuva Baltic“ – viena stipriausių žemės ūkio aptarnavimo 

įmonių Baltijos šalyse. Užsiimame prekyba nauja ir naudota žemės 

ūkio technika bei atsarginėmis dalimis, sertifikuotų sėklų dauginimu 

ir ruošimu, 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. Iš viso 

turime 15 aptarnavimo padalinių, 7 iš jų – Lietuvoje. Mūsų įmonei, 

kaip ir visam agroverslui, reikalingi sumanūs, energingi ir motyvuoti 

specialistai. 

Kviečia atlikti praktiką 

Žemės ūkio techniko asistentas 

Vadybininko asistentas 

Buhalterio asistentas 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas, Kėdainiai 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:ausra.puidokiene@dotnuvabaltic.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

Agnė Černevičiūtė 

Personalo vadybininkė 

 agne.cerneviciute@dpd.lt 

  +37062018336 

www.dpd.lt 
 

 
 

Apie 

UAB „DPD Lietuva“ yra tarptautinės siuntų pristatymo grupės 

„DPDgroup“ dalis ir siuntų pristatymo bei kurjerių verslo lyderė 

Lietuvoje. Kasdien per 800 kvalifikuotų įmonės specialistų - siuntų 

pristatymo ekspertų darbuodamiesi siuntų paskirstymo 

terminaluose ir kituose įmonės padaliniuose užtikrina paprastą, 

greitą ir patikimą siuntų pristatymą. 

Kviečia atlikti praktiką 

Transporto operatorius(-ė) 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Kritinis mąstymas; 

Laiko planavimas; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:agne.cerneviciute@dpd.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


Dovilė Virbickienė 

Direktorė 

  dovile@myequa.lt 

 

  864741616 

 

  www.myequa.lt 

https://www.facebook.com/EquaLietuva 

 
 

Apie 

LTD group, UAB - 2019 metais įsteigta nauja įmonė, kuri oficialiai 

tapo EQUA gertuvių distributoriumi Lietuvoje. Pagrindinė veikla –

didmeninė ir mažmeninė prekyba. Naujos įmonės idėja, orientuotis į 

tvarius, aplinkai draugiškus produktus, bei skirti didelį dėmesį 

inovacijoms bei aplinkos išsaugojimui. 

Kviečia atlikti praktiką 

Pardavimų vadyba 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai; 

MS Office pagrindai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:dovile@myequa.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

Andrius Pšemeneckas 

Finansavimo skyriaus vadovas 

  andrius@findep.lt 

 

  +37061634494 

 
www.findep.lt 

 
 

 

Apie 

Verslo konsultantai, įmonių finansų valdymas, buhalterinė apskaita 

Kviečia atlikti praktiką 

Finansų analitikas, konsultantas 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

MS Office pagrindai. 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:andrius@findep.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


Renata Liumparienė 

Personalo direktorė 

 personalas@freda.eu 

  +37061846019 

  http://www.freda.eu 

https://www.facebook.com/uabfreda 

 
 

Apie 

UAB "Freda" – viena didžiausių ir sėkmingai dirbančių baldų 

gamybos įmonių Lietuvoje. Tai stabili, inovatyvi, diegianti 

tarptautinius gamybos valdymo metodus bei greitai prisitaikanti 

prie pokyčių įmonė. Pagrindiniai aspektai renkantis technologinę 

įrangą: tvarumas, inovatyvumas ir efektyvumas. Darbuotojams 

sukurtos ergonomiškos darbo vietos ir poilsiui pritaikytos zonos. 

Įmonė nuolat investuoja į darbuotojus bei užtikrina gerai 

apmokamas darbo vietas. 

Kviečia atlikti praktiką 

Komercijos skyriaus vadybininkas (-ė); 

Personalo vadybininkas (-ė). 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai,; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai,; 

Laiko planavimas 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:personalas@freda.eu
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Renata Liumparienė 

Personalo direktorė 

 personalas@freda.eu 

  +37061846019 

  http://www.freda.eu 

https://www.facebook.com/uabfreda 

 
 

Apie 

UAB "Freda" – viena didžiausių ir sėkmingai dirbančių baldų 

gamybos įmonių Lietuvoje. Tai stabili, inovatyvi, diegianti 

tarptautinius gamybos valdymo metodus bei greitai prisitaikanti 

prie pokyčių įmonė. Pagrindiniai aspektai renkantis technologinę 

įrangą: tvarumas, inovatyvumas ir efektyvumas. Darbuotojams 

sukurtos ergonomiškos darbo vietos ir poilsiui pritaikytos zonos. 

Įmonė nuolat investuoja į darbuotojus bei užtikrina gerai 

apmokamas darbo vietas. 

Kviečia atlikti praktiką 

Logistikos vadybininkas (-ė) 

Sąlygos 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai,; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai,; 

Laiko planavimas 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

Geri rusų kalbos įgūdžiai 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:personalas@freda.eu
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

 

Raimondas Navickas 

Direktorius 

  insurance@globay.eu 

 

+37067722433 

 

 
 

 

Apie 

Logistikos įmonė 

Kviečia atlikti praktiką 

Vadybininkas/ekspeditorius 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Kritinis mąstymas; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

Geri rusų kalbos įgūdžiai; 

Geri vokiečių kalbos įgūdžiai; 

Geri prancūzų kalbos įgūdžiai; 

Geri lenkų kalbos įgūdžiai. 

 

Praktikos vieta: 

Vilnius, Ukmerge 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:insurance@globay.eu


 

Raminta Mačienė 

Administracijos vadovė 

 raminta@granderp.com 

  +37069850222 

https://granderp.com/ 

 
 

 
 

Apie 

Grand ERP – sėkmingą ilgametę IT ir specializuotų B2B projektų 

patirtį sukaupusi, specialistų komanda, kurianti įvairius IT verslo 

įrankius tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Aukšti etiniai standartai ir 

individualus požiūris į klientą padeda sukurti pasitikėjimu grįstus 

santykius bei tiekti aukščiausios kokybės ERP sprendimus. 

Kviečia atlikti praktiką 

Testuotojas 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti. 

Asmeninės savybės 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai; 

MS Office pagrindai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:raminta@granderp.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


Erika Vadeišienė 

Personalo vadovė 

  erika.vadeisiene@lt.gt.com 

 

  865037310 

 

  https://www.grantthornton.lt/ 

https://www.facebook.com/GrantThorntonLit 

huania 

 

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 

Apskaitos skyriuje 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri MS Office įgūdžiai 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 

Praktikos vieta: 

Vilnius, Kaunas, Klaipėda 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:erika.vadeisiene@lt.gt.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Paulina Dragūnienė 

Žmogiškųjų išteklių specialistė 

 pdraguniene@hegelmann.com 

  +37037298161 

  https://hegelmann.lt/ 

https://www.facebook.com/hegelmannlithuania 

 
 

Apie 

2004 metais vokiečių kapitalo krovinių pervežimo bei logistikos 

bendrovė Hegelmann Group buvo įkurta Lietuvos širdyje, Kaune. 

Šiuo metu globalią komandą sudaro daugiau nei 8000 darbuotojų 

18-oje skirtingų šalių. Hegelmann Group tikslas – įvairių krovinių 

pervežimas skirtingomis transporto priemonėmis, todėl, siekdami 

išpildyti savo klientų lūkesčius, stengiamės išnaudoti visas 

galimybes. 

Kviečia atlikti praktiką 

Apskaitininkas 

Sąlygos 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:pdraguniene@hegelmann.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Kamilė Kučinaitė 

Personalo projektų vadybininkė 

  hr@hoptrans.eu 

 

  +37061229646 

 

  https://hoptrans.eu/ 

https://www.facebook.com/HoptransGroup 

 
 

Apie 

HOPTRANS – kasmet sparčiai auganti ir savo srities profesionalus 

vienijanti transporto bei logistikos kompanija, viena iš savo srities 

lyderių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. 

Kviečia atlikti praktiką 

Transporto vadybininkas (-ė) 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri rusų kalbos įgūdžiai 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:hr@hoptrans.eu
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Marina Izmodenova 

Personalo skyriaus mokymo poskyrio viršininkė 

  Izmodenova@iae.lt 

 

  +37065781237 

 

  https://www.iae.lt/ 

https://www.facebook.com/IgnalinosAE/ 

 
 

Apie 

VĮ Ignalinos atominė elektrinė saugiai ir efektyviai įgyvendina 

unikalų projektą – atominės elektrinės su dviem RBMK-1500 tipo 

reaktoriais eksploatavimo nutraukimą bei saugiai tvarko 

radioaktyviąsias atliekas, užtikrinant, kad ateities kartos 

nepaveldėtų nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos. 

Kviečia atlikti praktiką 

Auditorius; 

Inžinierius (darbų sauga, radiacinė sauga, energetikos, fizikos, 

chemijos, matematikos, IT, statybos srityse); 

Vertėjas, 

Sąlygos 

Galimybė įsidarbinti; 

Paskutinių kursų studentas(-ė); 

Sudaromos trišalės sutartys; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Laiko planavimas; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

Rusų kalbos pagrindai. 

 
Kita 

Išsamesnė informacija dėl praktikos paskelbta 

https://www.iae.lt/karjera-ir-praktika/91 

 

Praktikos vieta: 

Visaginas, Vilnius, Nuotoliniu būdu. 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Ne. 

mailto:Izmodenova@iae.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
http://www.iae.lt/karjera-ir-praktika/91


Oksana Pučinskaja 

Organizacijos vystymo grupės vyresnioji specialistė 

  personalas@iae.lt 

 

  864026594 

 

  https://www.iae.lt/ 

https://www.facebook.com/IgnalinosAE/ 

 
 

Apie 

VĮ Ignalinos atominė elektrinė saugiai ir efektyviai įgyvendina 

unikalų projektą – atominės elektrinės su dviem RBMK-1500 tipo 

reaktoriais eksploatavimo nutraukimą bei saugiai tvarko 

radioaktyviąsias atliekas, užtikrinant, kad ateities kartos 

nepaveldėtų nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos. 

Kviečia atlikti praktiką 

Aplinkos inžinierius 

Sąlygos 

Galimybė įsidarbinti; 

Paskutinių kursų studentas(-ė); 

Sudaromos trišalės sutartys; 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

Rusų kalbos pagrindai. 

 
Kita 

Kviečiame įvairių studijų programų studentus: nuo 

kibernetinės saugos specialistų, studijuojančių 

informacines technologijas, cheminės analizės 

laborantų, studijuojančių aplinkos apsaugos inžineriją, 

fizikos ar gyvybės mokslus, iki studijuojančių cheminę 

analizę, fizikos mokslus, statybos inžineriją ar saugos 

kokybės analitikų, žinias įgyjančių informacinių 

technologijų studijų kryptyse. 

 

Praktikos vieta: 

Visaginas, Vilnius, Nuotoliniu būdu. 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Ne. 

mailto:personalas@iae.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Irina Ruželienė 

Personalo vadovė 

 ivabalte@ivabalte.lt 

  +37061845379 

  www.ivabalte.lt 

https://www.facebook.com/ivabalte 

 
 

Apie 

UAB „Ivabaltė“ prekiauja aukščiausios klasės žemės ūkio technika, 

jų atsarginėmis dalimis, teikia tarptautinių krovinių vežimo 

paslaugas. 

Kviečia atlikti praktiką 

Žemės ūkio technikos remonto specialistas 

Sąlygos 

Galimybė įsidarbinti. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 

Praktikos vieta: 

Kėdainių r., Rokiškis 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:ivabalte@ivabalte.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Laura Kriaučiūnaitė-Teresevičienė 

Vyr. patarėjas 

  laura.tereseviciene@jrd.lt 

 

  +37068361927 

 

  jrd.lt 

facebook.com/jaunimas 

 
 

Apie 

JRD įgyvendina valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, 

stiprinančias jaunimo motyvaciją ir galimybes įgyti išsilavinimą, gauti 

darbą ir įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, dalyvauja 

sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoja neformalų ugdymą ir 

jaunimo socializacijos procesus. 

Kviečia atlikti praktiką 

Praktikantas , dirbantis su nacionalinėmis arba tarptautinėmis 

programomis 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:laura.tereseviciene@jrd.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

Mindaugas Matulionis 

Sales and Marketing Manager 

  mindaugas@jetcamp.com 

  +37061684479 

https://www.jetcamp.com/ 

 

 
 

Apie 

JetCamp is a search, compare & booking platform for campings and 

holiday parks. The Dutch start-up, set up by Erwin Hoevenaar and 

Roderik Verburg (both ex Thomas Cook), started operations in 

2019. The website has since grown into one of the largest camping 

platforms in Europe. In 2021 some 5 million visitors used JetCamp 

to find camping information. JetCamp is available in 10 languages 

and offers information about more than 23,000 campsites in all 

countries of Europe. 

Kviečia atlikti praktiką 

Pardavimų ir Marketingo komanda 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Kritinis mąstymas; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

Papildomos kalbos - privalumas 

Kita 

https://www.jetcamp.com/en/content/interns/ 

 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:mindaugas@jetcamp.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.jetcamp.com/en/content/interns/


Gita Levickienė 

Direktorė 

  gita.levickiene@paneriomokykla.lt 

 

  +37061580503 

 

  https://paneriopradine.lt/ 

https://www.facebook.com/paneriopradine/ 

 
 

Apie 

Jonavos Panerio pradinė mokykla įsikūrusi miesto širdyje -

Senamiestyje. Mokykloje ugdomi 302 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 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Kritinis mąstymas; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Programavimo pagrindai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 

Praktikos vieta: 

Jonava 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:gita.levickiene@paneriomokykla.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 
 

Renata Katinaitė 

Resocializacijos skyriaus viršininkė 

  renata.katinaite@kaldep.lt 

 

  852719008 

 
www.kaldep.lt 

 

 
 
 

Apie 

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos yra įstaiga prie Teisingumo ministerijos, kurios paskirtis –

metodiškai vadovauti ir kontroliuoti probacijos tarnybų ir laisvės 

atėmimo vietų įstaigų veiklą. 

Kviečia atlikti praktiką 

Pilnamečių ir nepilnamečių nuteistųjų resocializacija, 

pozityvus užimtumas, socialinis darbas, profesinis, finansinis 

konsultavimas. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai 

Kalbos įgūdžiai 

Kalbų pagrindai; 

Bendraujant su užsieniečiais geri anglų/rusų kalbos 

įgūdžiai. 

 

Praktikos vieta: 

Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Šiauliai, 

Pravieniškės 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:renata.katinaite@kaldep.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


 

 

Brigita Ūselytė 

Personalo vadybininkė 

  brigita.uselyte@kamidagroup.lt 

 

+37065500277 

 

 
 

 

Apie 

KAMIDA GROUP – įmonių grupė valdanti 10 įmonių: KAMIDA, 

KAMIDA TRANSPORTE, KAMIDA LOGISTICS, KAMIDA NT, 

KAMIDA SERVICES, SELECTAS EU, KLOVIMA, KLOVIMA SIA, 

KLOVIMA UA ir KAMIDA AGRO. 

Kviečia atlikti praktiką 

Teisės praktika. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Kritinis mąstymas; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 

Kita 

Domėjimasis teisės praktika privalumas. 

 
 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:brigita.uselyte@kamidagroup.lt


Elona Kurklietienė 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

 elona.kurklietiene@paparciopm.lt 

  837312040 

  https://www.papartis.kaunas.lm.lt 

https://m.facebook.com/profile.php? 

id=337359639680529 

 

Apie 

Ugdymo įstaiga teikia pradinio ugdymo išsilavinimą vaikams, 

baigusiems priešmokyklinio ugdymo programą arba atvykusiems iš 

užsienio 6-11 m. amžiaus. 

Kviečia atlikti praktiką 

Pradinių klasių mokytojai,; 

Logopedai; 

Psichologai; 

Socialiniai pedagogai; 

Anglų k. muzikos, tikybos prad. kl. mokytojai. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

MS Office pagrindai. 

Kalbos įgūdžiai 

Nebūtina, bet prioritetas ukrainiečių kalba. 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:elona.kurklietiene@paparciopm.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Ugnė Gudelytė 

Savanorių ir praktikantų koordinatorius 

  kaunas.arka.savanoris@gmail.com 

 

  +37067219873 

 

  https://www.kaunoarka.lt/ 

https://www.facebook.com/kauno.arka/ 

 
 

Apie 

Kauno „Arkos“ bendruomenė – tai bendruomenė, kurioje suaugę 

žmonės su intelekto negalia ir be jos dalijasi kasdienybe, bendrauja, 

kartu dirba ar net gyvena. Čia siekiama, puoselėti kiekvieno asmens 

orumą, kad kiekvienas žmogus, su negalia ar be jos, galėtų 

atsiskleisti, būti priimtas ir perkeičiamas per bendruomenę, santykį, 

susidūrimą su negalia ir žmonių skirtumais. 

Kviečia atlikti praktiką 

Dienos centro praktikantas(-ė); 

Socialinių dirbtuvių praktikantas(-ė); 

Gyvenimo namų praktikantas(-ė); 

Praktikantas(-ė) Pagalbos priimant sprendimus padalinyje 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Kritinis mąstymas; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:kaunas.arka.savanoris@gmail.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Lukas Volskis 

Vyresnysis metodininkas (specialistų mokymams) 

  l.volskis@kvb.lt 

 

  837324450 

 

  https://www.kvb.lt/ 

https://www.facebook.com/kvb.lt 

 
 

Kviečia atlikti praktiką 

Komunikacija; 

Renginių ir edukacijų organizavimas ir kt. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos trišalės sutartys; 

Asmeninės savybės 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:l.volskis@kvb.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Irena Aleksiūnienė 

Personalo vadovas 

  i.aleksiuniene@gmail.com 

 

  +37065831936 

 

  https://www.kauno-grudai.lt/ 

https://www.facebook.com/KaunoGrudai 

 
 

Apie 

AB „Kauno Grūdai“ priklauso didžiausiai Baltijos šalių regiono žemės 

ūkio ir maisto gamybos įmonių grupei AB „Linas Agro Group”, 

vykdančiai veiklą visoje gamybos grandinėje ir gaminančiai 

produktus nuo lauko iki stalo. AB „Linas Agro Group” akcijos 

kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus vertybinių popierių biržoje. Po 

2021 m. liepos mėn. įvykusio „KG Group LT“ įsigijimo sandorio, 

„Linas Agro Group” valdo 77 įmones, kurių metinės pajamos 

bendrai siekia apie 1,3 mlrd. eurų. 

Kviečia atlikti praktiką 

Logistika; 

Ekonomika; 

Finansai; 

Rinkodara; 

Transportas; 

IT; 

Vadyba, 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas; 

Atsakingumas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Priklauso nuo pozicijos. 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:i.aleksiuniene@gmail.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Ilona Veronika Klimantavičienė 

Sigita Stonaitytė 

  info@kartunamai.lt 

 

  837363546 

 

  kartunamai.lt 

https://www.facebook.com/profile.php? 

id=100007085836829 

 

Apie 

Kauno kartų namai įkurti 1996-ais metais Lietuvos Caritas 

iniciatyva ir yra pavaldūs Kauno miesto savivaldybės Socialinių 

paslaugų skyriui. Kartų namai – mišrių socialinių paslaugų įstaiga, po 

savo stogu glaudžianti artimųjų neturinčius senelius ir patekusias į 

krizinę situaciją motinas su vaikais. Įstaiga yra novatoriška ir unikali 

dėl teikiamų paslaugų. Kauno kartų namuose siekiama efektyviai 

organizuoti veiklą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, derintis prie 

kintančių visuomenės poreikių ir Europos Sąjungos keliamų 

standartų. 

Kviečia atlikti praktiką 

Socialinis darbuotojas. 

Sąlygos 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:info@kartunamai.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Gailė Makutėnaitė 

Edukacinių programų vadovė 

  edukacija@kcromuva.lt 

 

  867025508 

 

  https://www.kcromuva.lt/ 

https://www.facebook.com/kinasromuva 

 
 

Apie 

Kauno kino centras „Romuva“ – tai ne tik tradicinė kino teatro 

erdvė, jaukioje aplinkoje vyksta susitikimai su kūrėjais, rengiami 

edukaciniai užsiėmimai, vieši kino festivaliai, buriama kinomanų 

bendruomenė. Visiškai atsinaujinęs pastatas Kauno širdyje – Laisvės 

alėjoje – atveria galimybes kurti naujas veiklas, eksponuoti meno 

kūrinius, rengti įvairius pasirodymus. Atsinaujinusi „Romuva“ 

džiugina ne tik erdviu, istoriją menančiu pastatu, bet ir techninėmis 

galimybėmis, modernia garso bei vaizdo įranga. 

Kviečia atlikti praktiką 

Kino programų praktikantas (-ė); 

Kultūrinės veiklos praktikantas (-ė). 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Asmeninės savybės 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 

 

Kita 

Kino programų praktikantas (-ė) - Specialių kino programų, 

renginių organizavimas. Bendradarbiavimas su kino festivaliais. 

Kino teatro renginių komunikacijos plano rengimas, tekstų 

rašymas, partnerių paieška, viešinimas. Pagalba kino seansų 

metu, įsitraukimas į kitas kino teatro veiklas; 

Kultūrinės veiklos praktikantas (-ė) - Kino centro renginių, 

parodų, edukacinių programų rengimas, organizavimas, 

viešinimas. Veiklos efektyvumo tyrimas: lankomumo analizė, 

lankytojų nuomonės apklausa, komunikacijos veiklų 

įgyvendinimo analizė. Su kino centru susiję administraciniai, 

organizaciniai darbai. / Yra liftas patekti į kino centro pirmo 

aukšto patalpas. 
 

 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:edukacija@kcromuva.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

 

 
 

Kauno m. 27-asis notaro biuras 

Miglė Čirbaitė 

Notarė 

  migle.cirbaite@notarai.lt 

 

868614822 

 

 
 

 

Apie 

Notarinių veiksmų atlikimas, sandorių tvirtinimas 

Kviečia atlikti praktiką 

Notaro padėjėja/s 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Anallitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:migle.cirbaite@notarai.lt


Rasmina Čepkauskienė 

Direktorė 

 juste@muic.lt 

  861245945 

  http://www.muic.lt/ 

https://www.facebook.com/KaunoMotersUzi 

mtumoInformacijosCentras 

 
 

Apie 

Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) jau daugiau 

kaip 20 metų per įvairiapusę projektinę veiklą propaguoja lygias 

galimybes visose gyvenimo srityse, sprendžia verslo kūrimo bei 

plėtros, moterų politikių ir lyderių ugdymo problemas, įtakojant 

palankių įstatymų priėmimą. Nagrinėja visuomenei aktualius 

užimtumo skatinimo ir socialinės politikos efektyvumo bei lygių 

galimybių praktinio realizavimo klausimus. 

Kviečia atlikti praktiką 

Komunikacijos specialistas. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:juste@muic.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Vladimir Orlov 

Direktorius 

  Mokykla@septintasfortas.lt 

 

  +37065566550 

 

  www.septintasfortas.lt 

https://www.facebook.com/kaunotvirtove 

 
 

Apie 

Life science mokykla moksleiviams 

Kviečia atlikti praktiką 

Sintetinė biologija 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

 

Kita 

Reikalingos realios praktinės žinios rekombinantinių 

baltymų ir baltymų chromatografijos srityse 
 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:Mokykla@septintasfortas.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Virginija Petrutienė 

Personalo skyriaus viršininkė 

 personalas@kaunovandenys.lt 

  +37037301710 

  https://www.kaunovandenys.lt 

https://www.facebook.com/UAB-Kauno-

vandenys-107974929588690/ 

 

Apie 

UAB „Kauno vandenys” yra didžiausia vidurio Lietuvos 

vandentvarkos bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti 

nuotekas daugiau nei beveik 200 tūkstančių klientų Kauno miesto ir 

rajono savivaldybėse. 

Kviečia atlikti praktiką 

Techninio-projektų skyriaus inžinierius; 

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus specialistas; 

Nuotekų valyklos technologas; 

Sutarčių sudarymo grupės inžinierius. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai; 

GIS (Techninio-projektų skyriaus inžinieriui). 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:personalas@kaunovandenys.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Viktorija Armonaitienė 

Personalo administratorė 

  viktorija.armonaitiene@coffeefriend.group 

 

  +37063816707 

 

  https://www.kavosdraugas.lt/ 

https://www.facebook.com/KavosDraugas 

 
 

Apie 

„Kavos Draugas“ – tarptautinis kavos ir kavos aparatų mažmeninės 

prekybos tinklas, veikiantis Europoje pagal specialiai kiekvienai 

rinkai sukurtą vietinį vardą. Mes orientuojamės į išskirtinę pirkimo 

patirtį ir aukštos kokybės produkciją. 

Kviečia atlikti praktiką 

Personalo skyriaus asistentas; 

Skaitmeninio marketingo vadybininkas; 

Apskaitos praktikantas; 

Projektų vadovo asistentas. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas; 

Iniciatyvumas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai; 

Programavimo pagrindai (Projektų vadovo asistentui). 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:viktorija.armonaitiene@coffeefriend.group
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Gintarė Naujokienė 

Komunikacijos skyriaus vadovė 

 gintare.naujokiene@lammc.lt 

  867920860 

  https://www.lammc.lt/lt 

https://www.facebook.com/people/Lietuvos-

agrarini%C5%B3-ir-mi%C5%A1k%C5%B3-

moksl%C5%B3-centras/100064845332047/ 

 

Apie 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC) atliekami žemės 

ūkio mokslų srities, agronomijos, miškotyros ir su jomis susijusių 

dirvožemio, biologijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, 

botanikos, zoologijos krypčių moksliniai tyrimai bei eksperimentai. 

LAMMC ne tik plėtojamas aukšto lygio mokslas, rengiami 

doktorantai, bet ir teikiamos paslaugos ūkininkams, 

bendradarbiaujama su verslu, vykdoma naujų mokslo žinių sklaida 

visuomenėje. Praktiką LAMMC galima atlikti Kėdainių r., Kaune ir 

rajone, Vilniuje, Klaipėdos r., Pasvalio r., Vilkaviškio r. 

 

Kviečia atlikti praktiką 

Agronomijos, miškotyros, gamtos ir inžinerijos mokslų 

studentų praktika 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas; 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

Kita 

Praktika atliekama eksperimentiniuose laukuose ir / ar 

laboratorijose 
 

Praktikos vieta: 

Pasirinktame LAMMC padalinyje 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:gintare.naujokiene@lammc.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Jurga Urbanavičienė 

Vyriausioji specialistė 

  jurga.urbanaviciene@policija.lt 

 

  869966335 

 

  https://lpm.policija.lrv.lt/ 

https://www.facebook.com/lietuvospolicijosmo 

kykla 

 

 

Apie 

Lietuvos policijos mokykla (LPM) – policijos profesinio mokymo 

įstaiga, vykdanti policijos pareigūnų pirminį ir tęstinį profesinį 

rengimą, organizuojanti ir vykdanti formalųjį ir neformalųjį švietimą. 

LPM yra šiuolaikiška ir pažangi mokymo įstaiga, turi modernią 

mokymo bazę, taiko pažangius mokymo metodus, vykdo bendrus 

projektus su Lietuvos ir užsienio partneriais. 

Kviečia atlikti praktiką 

Dalyvavimas įgyvendinant kūrybines idėjas policijos 

pareigūno profesijos populiarinimo srityje. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Asmeninės savybės 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas; 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:jurga.urbanaviciene@policija.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Kęstutis Juknis 

Pirmininkas 

kestutis@sandrauga.lt; 

kestutis.juknis@gmail.com 

  +37065585311 

 

  www.sandrauga.lt 

www.facebook.com/sandrauga/ 

 
 

Apie 

Nacionalinė profesinė sąjunga, ginanti ir atstovaujanti savo narių 

darbo, ekonomines bei socialines teises bei interesus, ruošia 

pasirašo visų lygių Kolektyvines sutartis, LR Trišalės Tarybos narė. 

Kviečia atlikti praktiką 

Komunikacijos, viešųjų ryšių specialistas; 

Teisininkas 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

Lietuvių kalbos rašymas be gramatinių klaidų; 

Laisvas kalbėjimas prieš publiką; 

Oratoriniai gebėjimai. 
 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:kestutis.juknis@gmail.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Virginija Aleksejūnė 

Direktorė 

  info@gap.lt 

 

  +37067980607 

 

  www.gap.lt 

https://www.facebook.com/gap.lt/ 

 
 

Apie 

Jau beveik 20 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. Vizija: 

Moterys saugios ir laisvos būti Save laikančios moterimis ir/arba 

socializuotos kaip moterys. Misija: Įvardyti dėl lyčių nelygybės 

kylančias problemas ir jas spręsti. 

Kviečia atlikti praktiką 

Projektų vadovo asistentė/as 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Kritinis mąstymas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai; 

MS Office pagrindai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

Užsienio kalbos apart anglų yra privalumas, tačiau 

ne būtinybė 
 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:info@gap.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Daiva Launikonienė 

Personalo vadovė 

  d.launikoniene@lytagra.lt 

 

  +37068238477 

 

  http://www.lytagra.lt/ 

https://www.facebook.com/lytagra/ 

 
 

Apie 

Lytagra – viena stambiausių įmonių, prekiaujančių žemės ūkio 

technika ir jos atsarginėmis dalimis, metalais ir jų gaminiais, 

statybinėmis ir apdailos medžiagomis, įrankiais, elektros ir įvairiomis 

buitinėmis prekėmis. Šiuo metu "Lytagra" - viena didžiausių žemės 

ūkį aprūpinančių technika bendrovių Lietuvoje, vienijanti 29 

antrines įmones ir filialus, kuriuose dirba daugiau kaip 900 

darbuotojų, iš jų didžioji dalis - žemės ūkio specialistai. Tiekiamos ne 

vien atskiros žemės ūkio mašinos, o jų komplektai įvairioms žemės 

ūkio gamybos technologijoms, taip pat reikiamos atsarginės dalys, 

metalai ir įvairios medžiagos. Tai seniausia ir didžiausia šio profilio 

įmonė Lietuvoje. 

Kviečia atlikti praktiką 

Apskaitininkė (-as); 

Serviso darbuotojas (mechanikai) 

Sąlygos 

Galimybė įsidarbinti. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Laiko planavimas; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:d.launikoniene@lytagra.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

Algirdas Pieniuta 

Želdinių priežiūra, vadovas. 

 algirdas.pieniuta@ltginfra.lt 

  +37062049405 

https://ltginfra.lt/ 
 

 
 

Apie 

AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI grupės įmonė atsakinga už 

infrastruktūros priežiūrą. Įmonė taip pat nuosavybės teise valdo ir 

prižiūri 2600 ha apsauginių geležinkelio želdinių. 

Kviečia atlikti praktiką 

Želdinių priežiūros specialistas (miškininkas) 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Darbo komandoje įgūdžiai. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Praktikos vieta: 

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:algirdas.pieniuta@ltginfra.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


 
 

 
Luksnėnų sodai, UAB 

Gitana Jonuškaitė-Gūžienė 

Direktorė 

  Luksnenusodai@gmail.com 

 

869375999 

 
 

 
 

 

Apie 

Vienas didžiausių sodininkystės ūkių Lietuvoje 

Kviečia atlikti praktiką 

Agronomas 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė). 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Praktikos vieta: 

Luksnėnų k., Alytaus r. 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:Luksnenusodai@gmail.com


Sandra Gruzdienė 

LEP edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus 

vedėja 

  sandra.gruzdiene@maironiomuziejus.lt 

 

  837206842 

 

  https://maironiomuziejus.lt/ 

https://www.facebook.com/maironio.lietuviu.lit 

eraturos.muziejus 

 

Apie 

Maironio lietuvių literatūros muziejus (MLLM) įsteigtas 1936 m. 

poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) namuose, 

kuriuos jis įsigijo 1909 m. Tarpukariu Maironio rūmai buvo vienas 

didžiausių Kauno kultūrinių centrų: juose veikė įvairios kultūrinės 

organizacijos, Maironio salonai tapo menininkų, kultūrininkų 

susibūrimo erdve. Muziejuje ir mūsų dienomis palaikomas aktyvus 

kultūrinis gyvenimas, vyksta įvairūs renginiai, knygų pristatymai, 

literatūrinės popietės, vedamos ekskursijos ir edukacinės 

programos, organizuojami konkursai. 

Kviečia atlikti praktiką 

Rinkodaros srityje; 

Komunikacijos srityje; 

Edukacijos srityje. 

Sąlygos 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
 

Kita 

Priklausomai nuo pasirinktos praktikos srities, gali būti 

rašomi reklaminiai tekstai, užsiimama informacijos apie 

muziejaus renginius ir veiklas sklaida, rengiamos edukacinės 

programos ar edukaciniai produktai, populiarinantys lietuvių 

literatūrą, ir kt. 
 

 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:sandra.gruzdiene@maironiomuziejus.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Monika Pralatavičiūtė 

Personalo vadybininkė 

  monika.pralataviciute@obeliugrupe.lt 

 

  +37065877828 

 

  http://www.mambazoo.lt/web/ 

https://www.facebook.com/mambazoo 

 
 

Apie 

MAMBA ZOO - gyvūnų prekių parduotuvių tinklas, vienijantis 

penkias parduotuves Klaipėdoje, Šiauliuose ir Kaune. Čia laukiami 

visi augintiniai - šunys, katės, paukščiai, graužikai ir egzotiniai 

gyvūnai. Mamba zoo parduotuvėse galima įsigyti kokybiško sauso ir 

konservuoto maisto šunims bei katėms, lesalų paukščiams, pašarų 

graužikams, skanėstų, aksesuarų, žaislų, įvairiausių guolių, šampūnų, 

kraiko, drabužių, akvariumistikos prekių ir kitų augintinių priežiūros 

priemonių. Didžiosiose parduotuvėse įsikūrę veterinarijos kabinetai 

bei gyvūnų kirpyklos. Naminių ir egzotinių gyvūnų šeimininkai 

kviečiami užsukti ne tik apsipirkti, bet ir gauti profesionalią pagalbą 

bei atsakymus į rūpimus sveikatos ir priežiūros klausimus. 

 

Kviečia atlikti praktiką 

Rinkodaros srityje; 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Programavimo pagrindai; 

Geri programavimo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai; 

MS Office pagrindai. 
 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
 

Kita 

Priklausomai nuo pasirinktos praktikos srities, gali būti 

rašomi reklaminiai tekstai, užsiimama informacijos apie 

muziejaus renginius ir veiklas sklaida, rengiamos edukacinės 

programos ar edukaciniai produktai, populiarinantys lietuvių 

literatūrą, ir kt. 
 

 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 

Marijampolė 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:monika.pralataviciute@obeliugrupe.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Indrė Ryliškytė 

Direktorė 

  atranka@mathschool.lt 

 

  860255194 

 

  https://www.mathschool.lt 

https://www.facebook.com/mathschool.lt/ 

 
 

Apie 

Matematikos Mokykla – į oficialų Švietimo ir Mokslo Institucijų 

Registrą įtraukta papildomo ugdymo įstaiga, kuri specializuojasi 

tiksliųjų mokslų srityje ir nustato naujus švietimo standartus. 

Mokykloje dirbantys specialistai yra šios srities lyderiai, todėl 

mokome visų klasių mokinius ir visų kursų Lietuvos bei garsiausių 

pasaulio universitetų studentus. 

Kviečia atlikti praktiką 

Mokymų specialistas 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Geros matematikos, chemijos arba 

fizikos žinios. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Puiki lietuvių kalbos rašyba 
 

Kita 

Praktika apmokama! Mokame iki 1000 EUR/mėn atliekant 

praktiką pilnomis darbo valandomis 
 

Praktikos vieta: 

Vilnius, Kaunas, Klaipėda 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:atranka@mathschool.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Ligita Pranevičienė 

Direktorė 

 ligita@ican.lt 

  867244526 

  https://ican.lt 

https://www.facebook.com/MokymuCentrasIcan 

 
 

Apie 

Kalbų centras - organizuojame kalbų kursus moksleiviams bei 

suaugusiems, teikiame vertimo paslaugas, organizuojame vasaros 

kalbų stovyklas vaikams. 

Kviečia atlikti praktiką 

Anglų kalbos mokytojas; 

Anglų kalbos stovyklos vadovas. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Kritinis mąstymas; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:ligita@ican.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Monika Daunoravičiūtė 

Vadybininkė 

  odiseja@turinfo.lt 

 

  +37069803091 

 

  https://musuodiseja.lt/ 

https://www.facebook.com/musuodiseja 

 
 

Apie 

Kelionių organizatorius, turizmo sektoriuje veikiantis nuo 1997m. 

Organizuojame ekskursijas/keliones Lietuvoje ir artimajame 

užsienyje. Taip pat organizuojame gidų kursus bei turime 

ekonominės klasės viešbutį "Apple Economy hotel" įsikūrusį Kauno 

senamiestyje. 

Kviečia atlikti praktiką 

Vadybininkas - administratorius 

Sąlygos 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

Geri rusų kalbos įgūdžiai 
 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:odiseja@turinfo.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Jurgita Žukienė 

Personalo vadovė 

 personalas@nando.lt 

  +37067531473 

  www.nando.lt 

https://www.facebook.com/nandoeurope 

 
 

Apie 

Kompanija dirba chemijos ir biotechnologijos srityje, eksportuojanti 

į 15 šalių. Įmonių grupė vienija ~ 30 darbuotojų Lietuvoje ir 

užsienyje, turinti vieną iš lyderiaujančių chemijos ir biotechnologijos 

R&D, žemės ūkyje Šiaurės Europos regione. 

Kviečia atlikti praktiką 

Pardavimų specialistas (-ė); 

Chemikas-tyrėjas; 

Mikrobiologas (-ė); 

Marketingo specialistas (-ė). 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Kritinis mąstymas; 

Analitinis mąstymas; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
 

Kita 

Vairavimo įgūdžiai (B katg.) 
 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:personalas@nando.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

Justė Parakininkaitė 

Personalo vadybininkė 

 personalas@nematekas.lt 

  +37060656885 

https://nematekas.lt/karjera/ 

 
 

 

Apie 

ŽŪB „Nematekas“ - viena didžiausių Lietuvoje mėsos perdirbimo 

įmonių. Šalies ir užsienio pirkėjams siūlome daugiau nei 250 

pavadinimų skanių ir kokybiškų kiaulienos, jautienos, vištienos ir 

kalakutienos gaminių, o įmonės darbuotojams - atsakingą ir įdomų 

darbą, kuriame Jūsų lauks draugiškas ir profesionalus kolektyvas, 

nauji iššūkiai ir tobulėjimo galimybės. 

Kviečia atlikti praktiką 

Praktika maisto kokybės ir saugos skyriuje; 

Praktika IT skyriuje; 

Praktika marketingo skyriuje; 

Praktika eksporto skyriuje. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. 

Kita 

Praktikos metu turėsite galimybę ne tik susipažinti su 

įmonėje vykstančiais procesais, bet ir įgauti realios 

darbo patirties. 
 

Praktikos vieta: 

Kaunas, Kauno raj. 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:personalas@nematekas.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


Olia Žuravliova 

Direktorė 

 olia@nisc.lt 

  867036796 

  www.3sektorius.lt 

https://www.facebook.com/NVOinformacijosir 

paramoscentras 

 

 

Apie 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (NIPC) 

– tai 1995 metais Jungtinių Tautų Vystymo Programos iniciatyva 

įkurtas centras, kurio misija yra stiprinti nevyriausybinių 

organizacijų (NVO) sektorių Lietuvoje, plėtoti gyventojų galimybes 

dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose įvairiose viešosios 

politikos srityse, skatinti gyventojų dalyvavimą savanoriškoje 

veikloje, skatinti filantropijos tradicijas Lietuvoje, teikti informaciją, 

konsultacijas, techninę ir metodinę pagalbą visoms suinteresuotoms 

grupėms bei plėtoti atviros ir pilietinės visuomenės raidą Lietuvoje. 

Kviečia atlikti praktiką 

Komunikacijos specialistas; 

Socialinių medijų specialistas; 

IT specialistas; 

WEB programuotojas; 

Duomenų analitikas; 

Teisininkas . 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Kritinis mąstymas; 

Analitinis mąstymas; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri programavimo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 
 

Kalbos įgūdžiai 

Gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 
 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:olia@nisc.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Monika Pralatvičiūtė 

Personalo vadybininkė 

  monika.pralataviciute@gobeliugrupe.lt 

 

  +37065877828 

 

  https://obeliugrupe.lt/ 

https://www.facebook.com/obeliuproduktai 

 
 

Apie 

"Obelių grupei" priklauso maisto produktų gamybos ir prekybos, 

nekilnojamo turto valdymo ir veterinarijos paslaugas teikiančios 

įmonės Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Pagrindinis veiklos tikslas –

strateginis „Obelių grupės“ įmonių valdymas bei įvairių 

centralizuotų paslaugų joms teikimas: finansų analizės ir verslo 

įžvalgų, buhalterinės apskaitos, personalo, teisės, rinkodaros, 

kokybės ir informacinių technologijų valdymo. 

Kviečia atlikti praktiką 

Finansų analitika; 

Apsakaita. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Sudaromos dvišalės sutartys.; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Kritinis mąstymas; 

Analitinis mąstymas; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Programavimo pagrindai; 

Geri programavimo įgūdžiai; 

MS Office pagrindai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:monika.pralataviciute@gobeliugrupe.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

Kristina Laukaitytė 

Projektų vadovė 

 kristina@optas.lt 

  +37067918280 

https://www.optas.lt/ 

 
 

 

 

Apie 

Šiuo metu buriame stiprią komandą augančio inovatyvaus produkto 

vystymui ir pardavimui, prie kurios gali prisijungti ir TU. OPTAS 

naudodami naujausias IT technologijas sprendžiame įmonių 

personalo valdymo užduotis. OPTAS savo produktais klientams 

padeda sukurti laimingas darbovietes, kuriose personalas jaučiasi 

išgirstas, saugus ir teisingai įvertintas už savo darbus. 

Kviečia atlikti praktiką 

Marketingo turinio kūrėjas 

Sąlygos 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Analitinis mąstymas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
 

Kita 

Nuoroda į skelbimą: https://www.optas.lt/career-

content-creator-internship.html 
 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:kristina@optas.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.optas.lt/career-content-creator-internship.html
https://www.optas.lt/career-content-creator-internship.html


Viktorija Mironova 

Personalo vadybininkė 

 viktorija.mironova@bs2.lt 

  +37062021104 

  www.bs2.lt 

https://www.facebook.com/penkikontinentai 

group/ 

 
 

Apie 

Kompanija BS/2, priklausanti įmonių grupei „Penki kontinentai“, jau 

daugiau nei 20 metų dirba bankinių technologijų rinkoje. Bendrovės 

specializacija – užsakomosios verslo procesų paslaugos ir 

programinės įrangos kūrimas, sisteminės integracijos ir techninės 

priežiūros paslaugos. Įmonės sprendimai ir paslaugos prieinami 

pasaulinėje rinkoje, o produktai platinami 80 šalių. BS/2 jau per 20 

metų yra išskirtinė koncerno „Diebold Nixdorf“ partnerė. 

Kviečia atlikti praktiką 

Administratorė (personalo skyriuje) 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

MS Office pagrindai. 

Kalbos įgūdžiai 

Rusų kalbos pagrindai 
 

Praktikos vieta: 

Vilnius 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:viktorija.mironova@bs2.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

Vaidotas Martinavičius 

Pamatinių tyrimų sk. vedėjas 

  vaidotas.martinavicius@pieno-tyrimai.lt 

 

  861412701 

 
https://www.pieno-tyrimai.lt 

 
 

 

Apie 

UAB „Pieno tyrimai“ pagrindinė veikla – viso šalyje superkamo 

pieno ir veislininkystės tikslais tiriamųjų pieninių gyvūnų pieno 

mėginių sudėties ir kokybės tyrimai bei pieninių gyvūnų 

produktyvumo tyrimai. 

Kviečia atlikti praktiką 

Laborantas 

Praktikos vieta: 

Kaunas 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:vaidotas.martinavicius@pieno-tyrimai.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


Ieva Sitnikovaitė 

Avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyriausioji 

specialistė 

  rsc@rsc.lt 

 

  +37052361936 

 

  www.rsc.lt 

www.facebook.com/rsc.lt 

 
 

Apie 

Radiacinės saugos centras (RSC) – reguliuojančioji institucija 

radiacinės saugos klausimais, kurios paskirtis – vykdyti žmonių ir 

aplinkos apšvietos bei veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, reguliuojamąją kontrolę. 

Kviečia atlikti praktiką 

Komunikacija socialiniuose tinkluose ir kt. darbai susiję su 

viešaisiais ryšiais. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

Praktikos vieta: 

Vilnius 
 

Praktikos laikotarpis: 

2 mėn. 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:rsc@rsc.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Ieva Sitnikovaitė 

Avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyriausioji 

specialistė 

  rsc@rsc.lt 

 

  +37052361936 

 

  www.rsc.lt 

www.facebook.com/rsc.lt 

 
 

Apie 

Radiacinės saugos centras (RSC) – reguliuojančioji institucija 

radiacinės saugos klausimais, kurios paskirtis – vykdyti žmonių ir 

aplinkos apšvietos bei veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, reguliuojamąją kontrolę. 

Kviečia atlikti praktiką 

Inspektorius medicinoje, pramonėje, moksle (radiacinės ir 

fizinės saugos reikalavimų įgyvendinimo priežiūra, 

radioaktyviųjų medžiagų vežimo autorizavimas ir priežiūra) 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

Praktikos vieta: 

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai 
 

Praktikos laikotarpis: 

2 mėn. 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:rsc@rsc.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Greta Kunigiškytė 

Personalo vadybininkė 

 gkunigiskyte@reiz.tech 

  +37068511578 

  https://www.reiz.tech/career 

https://www.facebook.com/reiztech/ 

 
 

Apie 

IT paslaugų įmonė dirbanti tiek su užsienio tiek su Lietuvos klientų 

projektais. 

Kviečia atlikti praktiką 

HR administrator 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius 
 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:gkunigiskyte@reiz.tech
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Monika Pralatavičiūtė 

Personalo vadybininkė 

  monika.pralataviciute@obeliugrupe.lt 

 

  +37065877828 

 

  https://wellvet.lt/ 

https://www.facebook.com/WellvetKlinika 

 
 

Apie 

WELLVET veterinarijos klinikų – vaistinių – gyvūnų prekių 

parduotuvių tinklas. Augintinių sveikatai ir gerovei užtikrinti, 

siūlomos veterinarinės paslaugos nuo kasdieninės priežiūros iki 

intensyvios terapijos, nuo vidaus ligų profilaktikos ir gydymo iki 

chirurginių operacijų. Veterinarijos klinikos vaistinėje galima įsigyti 

veterinarinių vaistų, priemonių nuo vidaus ir išorės parazitų, 

higienos prekių bei gydomojo augintinių maisto. Wellvet klinikose 

galima pasitarti su patyrusiais specialistais ir išsirinkti bei įsigyti 

augintiniui tinkantį maistą, skanėstus, žaislus ir aksesuarus. 

Kviečia atlikti praktiką 

Rinkodaros 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

MS Office pagrindai; 

Programavimo pagrindai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Marijampolė 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:monika.pralataviciute@obeliugrupe.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Lijana Encienė 

Personalo vadybininkė 

 lijana.enciene@rosteka.lt 

  +37069016695 

  https://rosteka.lt/imone 

https://www.facebook.com/Rosteka-

106725488262607 

 

 

Apie 

Jau 25 metus dirbame kasdien augdami! UAB „Rosteka“ – viena 

pirmųjų tarptautinių pervežimų keliais ir ekspedijavimo paslaugas 

teikiančių įmonių Lietuvoje, kurioje įdiegtas Kokybės vadybos 

sistemos standartas ISO 9001:2015 Jau 5 metai iš eilės esame tarp 

patikimiausių ir ekonomiškai stabiliausių Lietuvos TOP Įmonių. 

Prisijunk prie mūsų komandos ir tapk Rostekos SĖKMĖS DALIMI ! 

Kviečia atlikti praktiką 

Buhalterijos skyriuje 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti. 

Asmeninės savybės 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Praktikos vieta: 

Kaunas 

 

Praktikos laikotarpis: 

3 mėn. 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:lijana.enciene@rosteka.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Rosteka-106725488262607


Lijana Encienė 

Personalo vadybininkė 

 lijana.enciene@rosteka.lt 

  +37069016695 

  https://rosteka.lt/imone 

https://www.facebook.com/Rosteka-

106725488262607 

 
 

Apie 

Jau 25 metus dirbame kasdien augdami! UAB „Rosteka“ – viena 

pirmųjų tarptautinių pervežimų keliais ir ekspedijavimo paslaugas 

teikiančių įmonių Lietuvoje, kurioje įdiegtas Kokybės vadybos 

sistemos standartas ISO 9001:2015 Jau 5 metai iš eilės esame tarp 

patikimiausių ir ekonomiškai stabiliausių Lietuvos TOP Įmonių. 

Prisijunk prie mūsų komandos ir tapk Rostekos SĖKMĖS DALIMI ! 

Kviečia atlikti praktiką 

Transporto vadybininko asistentas (-ė) 

Sąlygos 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

Geri rusų kalbos įgūdžiai. 
 

Praktikos vieta: 

Kaunas 

 

Praktikos laikotarpis: 

6 mėn. 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:lijana.enciene@rosteka.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

Marius Mickevičius 

Vadovas 

  marius@rotoma.com 

 

  +37061558155 

 
www.rotoma.com 

 

 

 

Apie 

Įmonė įkurta 1998 metais, tai privataus Lietuviško kapitalo įmonė 

kuri specializuojasi trijose srityse, tai : didmeninė prekyba pakuotės 

medžiagomis, pakavimo įrangos pardavimas / montavimas / 

aptarnavimas, transporto paslaugos. 

Kviečia atlikti praktiką 

Apskaitininkas -ė; 

Pardavimų vadybininkas - ė. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

Rusų kalbos pagrindai. 
 

Praktikos vieta: 

Kaunas 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:marius@rotoma.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


Ieva Turčinskaitė 

Projektų vadovė 

  ieva@rupestingasirdele.lt 

 

  861233123 

 

  http://rupestingasirdele.lt/lt/ 

https://www.facebook.com/rupestingasirdele 

 
 

Apie 

Labdaros ir paramos fondas, įkurtas 2017 m. pradžioje. Fondo siekis 

– padėti ir suteikti viltį sunkiai sergantiems ir neįgaliems vaikams. 

Kviečia atlikti praktiką 

Projektų vadovės asistentas/-ė 

Sąlygos 

Lankstus grafikas. 

Asmeninės savybės 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

Praktikos vieta: 

Kaunas 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:ieva@rupestingasirdele.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

Neringa Kubickienė 

Gamybos ir plėtros skyriaus viršininkė 

  n.kubickiene@ruvera.lt 

 

  +37065593042 

https://ruvera.lt/ 

https://inobio.lt/ 

 
 

 

Apie 

Mes, lietuviško kapitalo įmonė UAB „Ruvera“, įsikūrusi Šiauliuose, 

gaminanti ir eksportuojanti daugiau kaip į 20 šalių veterinarinius 

farmacinius, higienos priežiūros ir kosmetikos preparatus žmonėms 

bei valdanti prekių ženklą INOBIO, kviečiame energingus, 

motyvuotus studentus atlikti praktiką. 

Kviečia atlikti praktiką 

Chemikas/biochemikas; 

Bbiotechnologas 

Sąlygos 

Galimybė įsidarbinti. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

Kita 

Praktikos metu suteikiame galimybę:Dirbti šiuolaikinėje 

laboratorijoje; Prisidėti prie naujų produktų kūrimo; 

Tobulėti, panaudoti įgytas teorines žinias praktikoje. 
 

Praktikos vieta: 

Šiauliai, Galimybė dalį praktikos atlikti nuotoliniu būdu 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:n.kubickiene@ruvera.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


Kristina Štramaitienė 

Personalo vadovė 

 kristina@saurusa.com 

  860408988 

https://saurusa.com/ 

 

 
 

 

Apie 

SAURUSA GROUP, sparčiai auganti įmonių grupė teikianti 

darbuotojų laikino įdarbinimo paslaugas Vakarų Europoje. 

Plečiamės ir kviečiame prisijungti prie mūsų nuostabios komandos 

Vilniuje. 

Kviečia atlikti praktiką 

Personalo vadybininkas; 

Transporto vadybininkas. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

MS Office pagrindai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri rusų kalbos įgūdžiai 
 

Praktikos vieta: 

Vilnius 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:kristina@saurusa.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


Augustė Rugevičiūtė 

Personalo vadovė 

  auguste.rugeviciute@scandagra.lt 

 

  +37061748054 

 

  https://www.scandagra.lt/ 

https://www.facebook.com/scandagralt 

 
 

Apie 

Mes esame Scandagra Lietuva – dalis Scandagra grupės, kurią įkūrė 

švedų kooperatyvas Lantmännen ir danų kooperatyvas DLG, kurie 

valdo 6 dukterines kompanijas Baltijos šalyse. Sėkmingai auganti 

įmonė Scandagra Lietuva buvo įkurta 2006, o šiandien mūsų, 

dirbančių pagrindiniame biure Kaune ir visoje Lietuvoje, jau daugiau 

nei 130. Įmonės apyvarta viršijusi 300 mln. Eur. Esame žemės ūkio 

sektoriaus profesionalai. Nuolat dalinamės savo žiniomis ir patirtimi, 

kad mūsų ir mūsų partnerių veikla būtų efektyvi ir tvari. Komandoje 

tikime, jog svarbu nuolat tobulėti visose srityse. 

Kviečia atlikti praktiką 

Apskaitos praktika; 

Agronomijos praktika 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

Praktikos vieta: 

Kaunas 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:auguste.rugeviciute@scandagra.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Dovilė Kvedarienė 

Personalo vadybininkė 

  dovile.kvedariene@bodgroup.com 

 

  +37061806966 

 

  https://www.solitek.lt/lt 

https://www.facebook.com/SoliTekLietuva/ 

 
 

Apie 

Mes žinome kaip saulės šviesa virsta elektra ir nuolat ieškome 

efektyvesnių to panaudojimo būdų. 

Kviečia atlikti praktiką 

Pardavimų skyrius 

Sąlygos 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Praktikos vieta: 

Vilnius 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:dovile.kvedariene@bodgroup.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Jurgita Staliulionienė 

Vadovaujančioji partnerė 

 info@siaureskryptimi.lt 

  +37061534791 

  https://siaureskryptimi.lt/ 

https://www.facebook.com/siaureskryptimi 

 
 

Apie 

Kalbų mokykla ir vertimų centras įkurti 2015 m. su misija turėti 

kryptį. Dirbame kryptingai su skandinavų kalbomis: švedų, norvegų, 

danų, suomių ir islandų. Į bendruomenę mus subūrė bendra patirtis 

ir žinios, įgytos Skandinavijos mokyklose bei universitetuose. 

„Šiaurės kryptimi“ – tai lektoriai ir vertėjai, norintys dalintis savo 

patirtimi ir žiniomis; dirbti kartu su bendraminčiais, kuriuos jungia 

meilė Skandinavijai ir noras pažinti, žinoti ir mokėti. 

Kviečia atlikti praktiką 

Mokymų asistavimo srityje; 

Medžiagos ruošimo srityje; 

Vertimo srityje; 

Rinkodaros srityje. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartysl 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Švedų, norvegų, danų, suomių kalbų įgūdžiai. 
 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:info@siaureskryptimi.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Margarita Lizdenytė 

Direktorė 

  sv.antanodc@gmail.com 

 

  +37060177914 

 

  www.svantanodc.lt 

https://www.facebook.com/%C5%A0v-

Antano-dienos-centras-191219997579112 

 
 

Apie 

Šv. Antano dienos centras yra Nevyriausybinė visuomeninė 

organizacija. Organizacija teikia socialines, neformalaus švietimo, 

savanoriškas, dvasinio ugdymo, stovyklų paslaugas. Veiklos ir 

paslaugos: vaikų dienos centras, psichosocialinės paslaugos; 

neformalus vaikų ugdymas, vaikų ir šeimų stovyklos, 

bendradarbiavimas su įvairiomis NVO ir Kretingos r. Savivaldybės 

socialinėmis įstaigomis, savanoriškų veiklų organizavimas. 

Kviečia atlikti praktiką 

Vaikų dienos centro socialinis darbuotojas 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

Geri rusų kalbos įgūdžiai; 

Geri vokiečių kalbos įgūdžiai; 

Geri prancūzų kalbos įgūdžiail 

Tinka ir kitos kalbos, priimame vaikų iš pabėgusių 

Ukrainos šeimų 
 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Kretinga 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:sv.antanodc@gmail.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Rusnė Jankūnaitė 

Rinkodaros vadovė 

  rinkodara@terrapublica.lt 

 

  +37064633844 

 

  https://www.terrapublica.lt/ 

https://www.facebook.com/LeidyklaTerraPublica 

 
 

Apie 

,,Terra Publica“ veiklą pradėjome 2001 m. birželio 8 dieną. Dabar po 

mūsų stogu glaudžiasi tris prekiniai ženklai. Visus vienijantis – 

,,Terra Publica“, kulinarines knygas pristatanti leidykla ,,Virtuvės 

knyga“ ir kūrybiškiausia mažųjų draugė – ,,Debesų ganyklos“. 

Leidžiame reprezentacines knygas, kelionių vadovus, kryžiažodžius, 

knygas apie Lietuvą, knygas vaikams ir paaugliams, receptų knygas 

ir kitas negrožinės literatūros knygas. Taip pat keletą metų 

leidžiame lietuvių kūrėjų stalo žaidimus. 

Kviečia atlikti praktiką 

Medijų kūrėjas (video ir dizainas); 

Kalbos redaktorius 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Kaunas 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:rinkodara@terrapublica.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Izolda Baltutė 

Personalo skyriaus vadovė 

  personalas@vmu.lt 

 

  +37060730644 

 

  www.vmu.lt 

https://www.facebook.com/Valstybiniu.Misku. 

Uredija/ 

 

 

Apie 

Valstybinių miškų urėdija yra valstybės įmonė, atsakinga už 

valstybinių miškų apsaugą, priežiūrą ir plėtrą užtikrinant efektyvų ir 

tvarų valstybės turto – miško – valdymą. Valstybinių miškų urėdija 

jungia 26 regioninius padalinius, kuriuose iš viso dirba daugiau nei 

3000 darbuotojų. 

Kviečia atlikti praktiką 

Įvairios pareigybės miškininkystės srityje 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Galimybė apgyvendinti; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Praktikos vieta: 

Visa Lietuva 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:personalas@vmu.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

Vilmantė Kiviliūtė 

Organizacijos vystymo skyriaus specialistė 

  vilmante.kiviliute@vipa.lt 

 

  +37052030823 

 
https://www.vipa.lt/ 

 

 

 

Apie 

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) 8-erius metus 

veikianti LR Finansų ministerijos įsteigta uždaroji akcinė bendrovė -

finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą, 

skatina ilgalaikes ir tvarias investicijas Lietuvai strategiškai svarbiose 

srityse, kuriose egzistuoja finansavimo nepakankamumas. VIPA 

teikia, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas 

viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei 

viešųjų paslaugų modernizavimui. 

Kviečia atlikti praktiką 

Organizacijos vystymo skyriaus praktikantas (-ė) 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

Praktikos vieta: 

Vilnius 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:vilmante.kiviliute@vipa.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


Kamila Morozienė 

Vytauto Didžiojo karo muziejaus administratorė 

  kamila.moroziene@kam.lt 

 

  837320765 

 

  https://www.vdkaromuziejus.lt/ 

https://www.facebook.com/vytautodidziojo.karo 

muziejus 

 

Apie 

Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejus – vienas seniausių Lietuvos 

muziejų, kurį įsteigė LR krašto apsaugos ministerija. Tai vieta, kurią 

verta aplankyti kiekvienam kauniečiui ir miesto svečiui. Nuolat 

atnaujinamos ekspozicijos ir parodos leidžia iš arti susipažinti su 

Lietuvos bei pasaulio karybos istorija nuo pat seniausių laikų iki pat 

šiandienos. Tai vieta, iš kurios kiekvienas parsineša truputį 

dinamiškos istorijos! Karo muziejaus tikslas – išsaugoti Lietuvos 

kariuomenės istoriją, formuoti istorinę atmintį, atsižvelgiant į 

informacinės visuomenės būdo bruožus ir šiuolaikines galimybes 

aktualinti ir tinkamai pristatyti laisvės kovų istoriją, naudoti 

muziejaus artefaktus kaip pavyzdį, kuris puoselėtų dabarties ir 

ateities visuomenės patriotiškumą bei pilietiškumą. 

Kviečia atlikti praktiką 

Pagal specialybę 

Sąlygos 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

Praktikos vieta: 

Kaunas 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:kamila.moroziene@kam.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Audronė Gurinskienė 

Lietuvos biuro vadovė 

  audrone.gurinskiene@ahk-balt.org 

 

  +37052639114 

 

  https://www.ahk-balt.org/lt/ 

https://www.facebook.com/AHKVilnius 

 
 

Apie 

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Vokietijos vyriausybės 

pavedimu yra pagrindinė Vokietijos užsienio prekybos skatinimo 

priemonė, kuri buria apie save įmones, aktyviai dalyvaujančias 

dvišaliuose ekonominiuose santykiuose, Vokietijos bei Baltijos šalių 

įmonėms siūlo paramą, kuri padeda plėtoti ekonominius santykius. 

Kviečia atlikti praktiką 

Praktikantė/-as 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė). 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

Geri vokiečių kalbos įgūdžiai. 
 

 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:audrone.gurinskiene@ahk-balt.org
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Julija Račaitė 

Vyresnioji tekstų rašytoja 

 jr@whatabout.agency 

  867332382 

  https://whatabout.agency/ 

https://www.facebook.com/whatabout.lt 

 
 

Apie 

Whatabout. agency – viena didžiausių digital reklamos agentūrų 

Lietuvoje. Šis prekių ženklas yra bendras 2 žinomų įmonių, UAB 

„Seohelis“ ir UAB „Kokosas“, darinys. Skirtinguose skyriuose 

teikiame SEO, „Google Ads“, komunikacijos socialiniuose tinkluose 

paslaugas. 

Kviečia atlikti praktiką 

SEO rašytojas (-a) 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

Geri rašymo įgūdžiai. 
 

Kita 

Galimos užduotys tiek vien lietuvių, tiek lietuvių+anglų 

kalbomis. Praktikos metu mokysime: analizuoti mūsų 

partnerių (klientų) konkurentus, analitiškai vertinti el. 

svetainių turinį, rengti tekstų temas, rašyti skirtingo 

pobūdžio (metaaprašymai, kategorijų aprašymai, tinklaraščio 

įrašai, straipsniai) ir tematikos tekstus. 

 

Praktikos vieta: 

Nuotoliniu būdu, Kaunas 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:jr@whatabout.agency
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

Irma Bandzevičiūtė - Stankuvienė 

Personalo vadovė 

  i.stankuviene@zalgirioarena.lt 

 

  861215712 

www.zalgirioarena.lt/ 

www.zalgiris.lt 

 

 

 

Apie 

„Žalgirio“ organizacija – tai organizacija, vienijanti visas įmones ir 

prekės ženklus, veikiančius Kauno „Žalgirio“ ir „Žalgirio“ arenos 

struktūroje. Kauno „Žalgirio“ krepšinio ir futbolo klubai, „Žalgirio“ 

arena, „Žalgirio“ Garbės Klubas ir arenoje veikiantis restoranas 

„Sala“ yra vieningos organizacijos elementai. Visi kartu turime vieną 

misiją, vadovaujamės tomis pačiomis vertybėmis ir siekiame tų 

pačių strateginių tikslų. 

Kviečia atlikti praktiką 

Komunikacijos srityje; 

Komercijos srityje; 

Personalo srityje. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Iniciatyvumas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. 

Praktikos vieta: 

Kaunas 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:i.stankuviene@zalgirioarena.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


 

 

Paulius Čeponas 

Direktorius 

  p.ceponas@zuvintas.lt 

 

  861250264 

 
www.zuvintas.lt 

 

 

 

Apie 

Žuvinto biosferos rezervatas - saugoma teritorijoje, kurioje 

atliekami tyrimai, įrengtas lankytojų centras. 

Kviečia atlikti praktiką 

Turizmo, gamtos mokyklos administratorius 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

MS Office pagrindai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

 
 

 

Praktikos vieta: 

Aleknonių k., Alytaus r. 

 

Praktikos laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:p.ceponas@zuvintas.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


 

Rugilė Žukaitė 

Talent Acquisition Administrator 

  r.zukaite@citco.com 

 

  +37061271998 

www.citco.com; 

https://jobs.jobvite.com/citco/job/osNdjfwv 

 
 
 

About 

The CITCO Group of companies is a leading provider in the US of 

asset-servicing solutions to the global alternative investment 

industry, with over $1.8 trillion worth of global assets under 

administration. The Group employs more than 10,00 employees in 

50+ countries. Around the world, the Group’s companies provide a 

wide range of services in the areas of fund services and investor 

relations, banking, depositary and custody services, technology 

management and governance services. 

Proposed intership position 

Accounting Intern 

Work enviroment 

Flexible working hours; 

Final-year student; 

Access to employment; 

Bilateral agreements will be signed; 

Tripartite agreements will be signed. 

Personal qualitues 

Analytic thinking; 

Critical thinking; 

Problem solving; 

Teamwork; 

Good communication skills; 

Desire to improve; 

Self-motyvated; 

Time management 

Computer literacy skills 

Good computer literacy skills; 

Good MS Office skills. 

Language 

Good English language skills 
 

 

Place of performance or execution: 

Remotely, Vilnius 

 

The able period to recruit the student: 

Coordinated individually. 
 

Adapted for students with disabilities: 

No. 
 

Possible to combine studies and 

activities of the position: 

Yes. 

mailto:r.zukaite@citco.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


Rūta Savickaitė 

Senior Research Analyst 

  ruta.savickaite@civitta.com 

  +3706446606 

  civitta.com 

https://www.facebook.com/civitta.int 

 
 

About 

CIVITTA is a leading independent management consultancy in 

Emerging Europe. Today, our company, headquartered in Tartu, 

Estonia, employs over 350 consultants and experts across 31 

offices in 17 countries. CIVITTA aims to bring the right minds 

together to challenge the boundaries and make meaningful changes 

for our clients. CIVITTA covers a wide range of services, including 

management consulting, grants and project management, market 

research and customer data analytics, intrepreneurship support and 

startups, public policy and development. We organize our work in 3 

streams: private, public, and innovation. 

Proposed intership position 

Junior (Market Research) Analyst 

Work enviroment 

Bilateral agreement will be signed; 

Flexible working hours; 

Final-year student; 

Access to employment. 

Personal qualitues 

Analytic thinking; 

Critical thinking; 

Problem solving; 

Teamwork; 

Good communication skills; 

Desire to improve; 

Time management. 

Computer literacy skills 

Good computer literacy skills; 

Good MS Office skills; 

SPSS and/or R. 

Language 

Good English language skills 

Good Lithuanian language skills 
 

Additional informaction 

We're looking for a Junior Market Research Analyst. In this 

role you will have the opportunity to be a part of our 

Market Research team, where you will be able to work with 

local and international clients from various sectors and help 

the clients to understand their customers’ preferences, 

measure the response to marketing campaigns, fine-tune 

value propositions and create a unique customer 

experience. You're a great candidate for this position if 

you:- are curious about what motivates people to behave in 

certain ways,- have some knowledge in quantitative and/or 

qualitative research methodologies, - want to develop your 

analytical skills, in particular the ability to collect, organize, 

analyze, and interpret significant amounts of data with 

attention to detail and accuracy. We also have various other 

internship (Junior Analyst) positions in different streams: 

private, public, innovation, so let's talk and find what fits 

your interests the best! 
 

 

Place of performance or execution: 

Remotely, Vilnius 

 

The able period to recruit the student: 

Coordinated individually. 
 

Adapted for students with disabilities: 

Yes. 
 

Possible to combine studies and 

activities of the position: 

Yes. 

mailto:ruta.savickaite@civitta.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

Mindaugas Matulionis 

Sales and Marketing Manager 

  mindaugas@jetcamp.com 

  +37061684479 

https://www.jetcamp.com/ 

 
 

 

About 

JetCamp is a search, compare & booking platform for campings and 

holiday parks. The Dutch start-up, set up by Erwin Hoevenaar and 

Roderik Verburg (both ex Thomas Cook), started operations in 

2019. The website has since grown into one of the largest camping 

platforms in Europe. In 2021 some 5 million visitors used JetCamp 

to find camping information. JetCamp is available in 10 languages 

and offers information about more than 23,000 campsites in all 

countries of Europe. In mid-2020, a start was made with online 

bookability and more than 2000 campsites are now bookable 

online. The JetCamp team works from 3 locations: Delft, Leiden 

(both in the Netherlands), and Kaunas (Lithuania). 

Proposed intership position 

Sales and Marketing Team 

Work enviroment 

Flexible working hours; 

Tripartite agreements will be signed. 

Personal qualitues 

Critical thinking; 

Problem solving; 

Self-motyvated. 

Computer literacy skills 

Good computer literacy skills; 

Language 

Good English language skills 

All additional languages are a big plus 
 

Place of performance or execution: 

Remotely, Kaunas 

 

The able period to recruit the student: 

Coordinated individually. 
 

Adapted for students with disabilities: 

No. 
 

Possible to combine studies and 

activities of the position: 

Yes. 

mailto:mindaugas@jetcamp.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


Gintarė Naujokienė 

Head of the Department of Communication 

  gintare.naujokiene@lammc.lt 

 

  +37067920860 

 

  https://www.lammc.lt/en 

https://www.facebook.com/people/Lietuvos-

agrarini%C5%B3-ir-mi%C5%A1k%C5%B3-

moksl%C5%B3-centras/100064845332047/ 

 

About 

The Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry 

(LAMMC) conducts research and experiments in the field of 

agronomy, forestry and related soil, biology, biophysics, ecology 

and environmental science, botany, and zoology. LAMMC not only 

develops high-level science, provides doctoral training, but also 

offers services to farmers, co-operates with business, and 

disseminates new scientific knowledge in the society. The 

internship can be done in Kėdainiai distr., in Kaunas and Kaunas 

distr., Vilnius, Klaipėda distr., Pasvalys distr., and Vilkaviškis distr. 

Proposed intership position 

Agronomy; 

Forestry; 

Natural Sciences; 

Engineering 

Work enviroment 

Flexible working hours; 

Access to employment; 

Tripartite agreements will be signed. 

Personal qualitues 

Analytic thinking; 

Teamwork; 

Good communication skills; 

Desire to improve; 

Self-motyvated. 

Computer literacy skills 

Good computer literacy skills; 

Good MS Office skills. 

Language 

Good English language skills 
 

Place of performance or execution: 

In Kėdainiai distr., in Kaunas and Kaunas distr., Vilnius, Klaipėda 

distr., Pasvalys distr., and Vilkaviškis distr. 

The able period to recruit the student: 

Coordinated individually. 
 

Adapted for students with disabilities: 

Yes. 
 

Possible to combine studies and 

activities of the position: 

Yes. 

mailto:gintare.naujokiene@lammc.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

 
 

Mckesson Business Services Lithuania 

Ligitas Stravinskas 

Talent Acquisition Partner 

  Ligitas.Stravinskas@mckesson.eu 

 

  +37061294164 

 
https://www.mckesson.eu/mck-en/ 

 
 

 

About 

McKesson Business Services Lithuania is a service provider for 

McKesson Europe - a leading international wholesale and retail 

company and provider of logistics and services to the 

pharmaceutical and healthcare sector. More than 38,000 

employees in 13 European countries continuously strive to supply 

patients with pharmaceutical products in a safe and reliable way. 

The head office, McKesson Europe AG, is located in the centre of 

Stuttgart, Germany. You can find out more about us at 

www.mckesson.eu 

Proposed intership position 

Various different positions in accounting 

Work enviroment 

Flexible working hours 

Personal qualitues 

Analytic thinking; 

Problem solving; 

Teamwork; 

Good communication skills; 

Desire to improve. 

Computer literacy skills 

Good computer literacy skills; 

MS Office basics. 

Language 

Good English language skills 
 

Place of performance or execution: 

Vilnius 

 

The able period to recruit the student: 

3 months 
 

Adapted for students with disabilities: 

No. 
 

Possible to combine studies and 

activities of the position: 

Yes. 

mailto:Ligitas.Stravinskas@mckesson.eu
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
http://www.mckesson.eu/


Deimantė Žemgulytė 

Project Leader 

  deimante@transparency.lt 

 

  +37052126951 

 

  http://www.transparency.lt/en 

http://www.facebook.com/tilietuva 

 
 

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. 

Proposed intership position 

TILS Intern 

Work enviroment 

Bilateral agreement will be signed; 

Tripartite agreements will be signed. 

Personal qualitues 

Analytic thinking; 

Critical thinking; 

Teamwork; 

Good communication skills; 

Desire to improve; 

Self-motyvated; 

Time management 

Computer literacy skills 

Good computer literacy skills; 

Good MS Office skills. 

Language 

Good English language skills 
 

Place of performance or execution: 

Remotely, Vilnius 

 

The able period to recruit the student: 

Coordinated individually. 
 

Adapted for students with disabilities: 

No. 
 

Possible to combine studies and 

activities of the position: 

Yes. 

mailto:deimante@transparency.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Kotryna 

Head of HR 

kotryna.rimaite@tutotoons.com 
 

+37065812900 
 

https://tutotoons.com/ 

https://www.facebook.com/tutotoons 

 

About 

TutoTOONS is a mobile games studio focused on creating apps for 

kids ages 3-12. Founded in 2014 as a startup, the studio has been 

growing rapidly ever since. TutoTOONS creates fun and 

educational games that cherish childhood and help kids explore the 

world while playing what they love! TutoTOONS team consists of 

over 70 experienced and creative professionals who work on 

producing high-quality games that are not only entertaining but 

also bring a safe mobile experience to children. With over 50 apps 

published, hundreds of beautiful characters and engaging stories, 

TutoTOONS has become an everyday companion of millions of 

kids worldwide. The studio is mostly known for its Kpopsies, 

Smolsies, Fluvsies, My Baby Unicorn, Panda Lu, Animal Hair Salon 

and Sweet Baby Girl game series. 

Proposed intership position 

2D Animator 

Work enviroment 

Flexible working hours; 

Access to employment. 

Personal qualitues 

Teamwork; 

Self-motyvated; 

Place of performance or execution: 

Kaunas 

 

The able period to recruit the student: 

Coordinated individually. 
 

Adapted for students with disabilities: 

Yes. 
 

Possible to combine studies and 

activities of the position: 

Yes. 

mailto:kotryna.rimaite@tutotoons.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Greta Monstavičiūtė 

University Recruiter 

  greta.monstaviciute@unity3d.com 

 

  +37062214741 

 

  https://unity.com/ 

https://www.facebook.com/UnityLietuva 

 

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 

is the foundation upon which the world’s most powerful digital 

content is created. Specifically, 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. In the fourth quarter of 2021, Unity had, on average, 3.9 

billion monthly active end users who consumed content created or 

operated with its solutions. The applications developed by these 

creators were downloaded, on average, five billion times per month 

in 2021. We believe that students and new graduates are our 

future. That’s why we grow our teams with upcoming, hard-

working talent. At Unity, you’ll gain vital experience contributing to 

– and being mentored at – a trailblazing, international company. For 

more information, please visit https://careers.unity.com/. 

Proposed intership position 

Customer QA Intern 

Work enviroment 

Flexible working hours; 

Access to employment; 

Bilateral agreement will be signed; 

Tripartite agreements will be signed. 

Personal qualitues 

Problem solving; 

Teamwork; 

Good communication skills; 

Desire to improve; 

Self-motyvated. 

Computer literacy skills 

Good computer literacy skills; 

Programming basics. 
 

Language 

Good English language skills 
 

Place of performance or execution: 

Remotely, Vilnius, Kaunas 

 

The able period to recruit the student: 

3 months 
 

Adapted for students with disabilities: 

Yes. 
 

Possible to combine studies and 

activities of the position: 

Yes. 

mailto:greta.monstaviciute@unity3d.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Milda Preckailaitė 

HR Specialist 

  milda.preckailaite@visma.com 

 

  860485214 

 

  https://www.visma.lt/ 

https://www.facebook.com/vismalietuva 

 
 

About 

We are the Norwegian IT company Visma, uniting 14 thousand 

people, almost 400 of whom work in Lithuania. Virtually all 

colleagues are IT engineers who work in international teams and 

develop advanced software. As a result, we are currently one of the 

largest SaaS software vendors in Europe and the largest SaaS 

company in the Nordic countries. We use the most advanced 

technologies, work planning methodologies and provide the highest 

quality services, which are already valued by over 1 million 

customers, who use our products to become more efficient and 

competitive in their fields. 

Proposed intership position 

Paid IT Internship 

Work enviroment 

Flexible working hours; 

Access to employment; 

Bilateral agreement will be signed. 

Computer literacy skills 

Programming basics; 

Good programming skills 

Language 

Good English language skills 
 

Additional information 

https://www.visma.lt/karjera/paid-internships/ 
 

Place of performance or execution: 

Remotely, Vilnius, Kaunas 

 

The able period to recruit the student: 

2 months 
 

Adapted for students with disabilities: 

Yes. 
 

Possible to combine studies and 

activities of the position: 

Yes. 

mailto:milda.preckailaite@visma.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
http://www.visma.lt/karjera/paid-internships/


Ieva Paškevičiūtė 

Socialinė darbuotoja 

 ajcvartai@gmail.com 

  +37067234848 

  https://patria.lt/lt_lt/apie-mus/ 

https://www.facebook.com/ajcvartai 

 

Apie 

Viena pirmųjų jaunimo veiklos organizacijų Lietuvoje, aktyviai 

veikianti nuo 1991 metų ir teikianti jauniems žmonėms socialines 

bei kultūrines paslaugas. 

Kviečia savanoriauti: 

Atviro jaunimo centro "Vartai" savanoris (-ė) 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kita 

Kontaktinis darbas su 14-29 metų jaunuolių grupe atviruose 

centro vakaruose. Veiklų organizavimas ir vedimas. 

Atsižvelgiant į grupės specifiką ieškomi ilgalaikiai savanoriai. 
 

Savanorystės  vieta: 

Kaunas 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Priklausomai nuo negalios. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:ajcvartai@gmail.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Adrija Gasiliauskienė 

Direktorė 

  a.gasiliauskiene@asvejosparkas.lt 

 

  +37061251064 

 

  https://asvejosparkas.lt 

https://www.facebook.com/asvejosregioninisparkas 

 
 

Apie 

Asvejos ežeryno kraštovaizdžio išsaugojimas, kultūros (Radvilų 

rūmų liekanos, Dubingių smuklė, kt) ir gamtos vertybių 

išsaugojimas, pritaikymas lankymui, atkūrimas 

Kviečia savanoriauti: 

Gamtotvarka 

Sąlygos 

Lankstus grafikas. 

Asmeninės savybės 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kita 

Mums Tavo pagalbos reikia --> - tvarkant kultūros ir gamtos 

paveldo objektus - prižiūrint Asvejos regioninio parko 

teritoriją - organizuojant žygius, edukacijas ir renginius -

atliekant gyvosios gamtos ir kraštovaizdžio monitoringą 
 

Savanorystės  vieta: 

Dubingiai, Molėtų raj. 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:a.gasiliauskiene@asvejosparkas.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Šarūnas Narkus 

Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėjas 

  turizmas@dzukijosparkas.lt 

 

  +37064504796 

 

  http://www.cepkeliai-dzukija.lt/ 

https://www.facebook.com/Dzukijos.Nacionalinis. 

Parkas 

 

 

Apie 

Dzūkijos nacionalinis parkas – didžiausia Lietuvos saugoma 

teritorija. Išskirtinis jo bruožas yra upių ir upelių gausa: nuo 

mažiausio šaltinio iki didžiausios Lietuvos upės – Nemuno. 

Kviečia savanoriauti: 

Derinama individualiai 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė apgyvendinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Motyvacija. 

Kita 

Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje ir direkcijoje galima 

atlikti daug įvairių veiklų. Susisiekite. Suplanuosime įdomią ir 

prasmingą veiklą. 
 

Savanorystės  vieta: 

Nuotoliniu būdu, Merkinė, Marcinkonys 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:turizmas@dzukijosparkas.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

Giedrė Tulevičienė 

Resocializacijos skyriaus vyriausioji specialistė 

  giedre.tuleviciene@kaldep.lt 

 

  852719038 

 
www.kaldep.lt 

 

 
 

Apie 

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos (toliau –Kalėjimų departamentas) yra įstaiga prie 

Teisingumo ministerijos, kurios paskirtis – metodiškai vadovauti ir 

kontroliuoti probacijos tarnybų ir laisvės atėmimo vietų įstaigų 

veiklą. Pastebėtina, jog nuo 2022 m. liepos 1 d. Lietuvos 

Respublikos Probacijos tarnyba veiks savarankiškai ir taps pavaldi 

teisingumo ministerijai. Šiuo metu Kalėjimų departamentas yra 

atsakingas už 8 laisvės atėmimų vietas ir Mokymo centrą: Alytaus 

pataisos namus, Marijampolės pataisos namus, Panevėžio pataisos 

namus, Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją, Vilniaus 

pataisos namus, Kauno tardymo izoliatorių, Šiaulių tardymo 

izoliatorių, Laisvės atėmimų vietų ligoninę. 

Kviečia savanoriauti: 

Nuteistųjų profesinis konsultavimas, naujų įgūdžių mokymas, 

pagalbos teikimas finansiniais ir teisiniais klausimais, 

Mentorystės paslaugos teikimas; 

Darbas su vyresnio amžiaus asmenimis , užsieniečiais ir su 

fizinę ir psichinę negalią turinčiais asmenimis. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Kalbų pagrindai; 

Dirbant su užsieniečiais geri agnlų/rusų kalbos įgūdžiai 
 

Savanorystės  vieta: 

Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Pravieniškės, 

Šiauliai 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:giedre.tuleviciene@kaldep.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/


Ugnė Gudelytė 

Savanorių ir praktikantų koordinatorė 

 kaunas.arka.savanoris@gmail.com 

  +37067219873 

  https://www.kaunoarka.lt/ 

https://www.facebook.com/kauno.arka/ 

 
 

Apie 

Kauno „Arkos“ bendruomenė – tai bendruomenė, kurioje suaugę 

žmonės su intelekto negalia ir be jos dalijasi kasdienybe, bendrauja, 

kartu dirba ar net gyvena. Čia siekiama, puoselėti kiekvieno asmens 

orumą, kad kiekvienas žmogus, su negalia ar be jos, galėtų 

atsiskleisti, būti priimtas ir perkeičiamas per bendruomenę, santykį, 

susidūrimą su negalia ir žmonių skirtumais. Bendruomenėje svarbūs 

draugiški tarpasmeniniai santykiai, dvasingumas, profesionali 

pagalba asmenims su negalia bei žinios apie asmenų su negalia 

vertę skleidimas visuomenėje. 

Kviečia savanoriauti: 

Gyvenimo namų savanoris (-ė); 

Dienos centro savanoris (-ė); 

Socialinių dirbtuvių savanoris (-ė); 

Savanoris (-ė) Pagalbos priimant sprendimus padalinyje. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsidarbinti; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Savanorystės  vieta: 

Kaunas. 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Priklauso nuo negalios pobūdžio. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:kaunas.arka.savanoris@gmail.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Tautvilė Merkevičiūtė 

Vyriausia komunikacijos specialistė 

 tautvile.merkeviciute@prokuraturos.lt 

  +37061458727 

  https://www.prokuraturos.lt/lt 

https://www.facebook.com/lrprokuratura/ 

 
 

Apie 

Prokuratūra – valstybės institucija, kurios paskirtis – vykdyti 

baudžiamąjį persekiojimą. Prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą 

ir teismui vykdyti teisingumą. 

Kviečia savanoriauti: 

Menai; 

Integruota komunikacija; 

Grafinis dizainas; 

Multimedijos projektas 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
 

Kita 

Studentams galime suteikti erdvę įgyvendinti įvairias jų 

idėjas - filmuoti podcast'us, kurti videografinį turinį, kurti 

vaizdinę medžiagą ir t.t. 
 

Savanorystės  vieta: 

Kaunas 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:tautvile.merkeviciute@prokuraturos.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


 

Rasa Vaitkevičiūtė 

Edukacinės veiklos organizatorė 

  r.vaitkeviciute@kvb.lt 

 

  https://www.kvb.lt/ 

https://www.facebook.com/kvb.lt 

 

 

Kviečia savanoriauti: 

Savanorystė bibliotekoje 

Sąlygos 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

Geri rusų kalbos įgūdžiai; 

Geri vokiečių kalbos įgūdžiai. 
 

Savanorystės  vieta: 

Kaunas 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Priklauso nuo negalios. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:r.vaitkeviciute@kvb.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Gailė Makutėnaitė 

Edukacinių programų vadovė 

  edukacija@kcromuva.lt 

 

  867025508 

 

  https://www.kcromuva.lt/ 

https://www.facebook.com/kinasromuva 

 
 

Apie 

Kauno kino centras „Romuva“ – tai ne tik tradicinė kino teatro 

erdvė, jaukioje aplinkoje vyksta susitikimai su kūrėjais, rengiami 

edukaciniai užsiėmimai, vieši kino festivaliai, buriama kinomanų 

bendruomenė. Visiškai atsinaujinęs pastatas Kauno širdyje – Laisvės 

alėjoje – atveria galimybes kurti naujas veiklas, eksponuoti meno 

kūrinius, rengti įvairius pasirodymus. Atsinaujinusi „Romuva“ 

džiugina ne tik erdviu, istoriją menančiu pastatu, bet ir techninėmis 

galimybėmis, modernia garso bei vaizdo įranga. 

Kviečia savanoriauti: 

Veikla įvairiuose kultūriniuose renginiuose; 

Darbas su lankytojais ir jų srautų koordinavimas; 

Komunikacijos srities užduotys; 

Renginių fotografavimas. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
 

Savanorystės  vieta: 

Kaunas 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:edukacija@kcromuva.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Rasmina Čepkauskienė 

Direktorė 

 juste@muic.lt 

  861245945 

  http://www.muic.lt/ 

https://www.facebook.com/kauno.muic.5 

 
 

Apie 

Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) jau daugiau 

kaip 20 metų per įvairiapusę projektinę veiklą propaguoja lygias 

galimybes visose gyvenimo srityse, sprendžia verslo kūrimo bei 

plėtros, moterų politikių ir lyderių ugdymo problemas, įtakojant 

palankių įstatymų priėmimą. Nagrinėja visuomenei aktualius 

užimtumo skatinimo ir socialinės politikos efektyvumo bei lygių 

galimybių praktinio realizavimo klausimus. 

Kviečia savanoriauti: 

Viešųjų ryšių specialistas; 

Komunikacijos specialistais; 

Visuomenės informavimo specialistais 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Savanorystės  vieta: 

Kaunas 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:juste@muic.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Kristina Baguckaitė 

Viešųjų ryšių ir projektų koordinatorė 

  kbaguckaite@gmal.com 

 

  +37068788790 

  www.kaunoleles.lt 

https://www.facebook.com/kauno.valstybinis 

.leliu.teatras 

 

 

Apie 

Kauno valstybinį lėlių teatrą praėjusio šimtmečio viduryje įkūrė 

dramos aktoriai Stasys ir Valerija Ratkevičiai. Teatre yra 2 žiūrovų 

salės (230 ir 50 vietų), kasmet čia suvaidinama apie 300 spektaklių, 

pristatomos keturios premjeros, kiekvieną sezoną žiūrovams 

siūloma apsilankyti 26 repertuariniuose spektakliuose. Nuo 1996 m. 

veikiančiame lėlių muziejuje nuolat vyksta edukaciniai renginiai, 

šviečiamosios programos įvairaus amžiaus auditorijoms, rengiamos 

muziejaus fondų parodos. Siekdamas tapti šiuolaikišku, atviru ir 

žinomu, teatras daug dėmesio skiria auditorijos plėtrai, nuolat ieško 

naujų komunikacijos formų su esamais ir potencialiais žiūrovais, 

plečia ir stiprina partnerysčių tinklą. 

Kviečia savanoriauti: 

Savanorystė festivalio metu 

Sąlygos 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

MS Office pagrindai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
 

Savanorystės  vieta: 

Kaunas 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:kbaguckaite@gmal.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Vanesa Ražinskytė 

Biuro vadovė 

  lijot@lijot.lt 

  +37065955153 

  www.lijot.lt 

https://www.facebook.com/LiJOTorg 

 
 

Apie 

LiJOT – didžiausia jaunimo NVO Lietuvoje, vienijanti 70 

nacionalinių bei regioninių jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų. LiJOT – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba – yra 

didžiausia nevyriausybinė, ne pelno siekianti, skėtinė organizacija, 

jungianti Lietuvos nacionalines bei regionines jaunimo organizacijas, 

įsikūrusi 1992 metų rugsėjo 19 dieną. Šiuo metu LiJOT po vienu 

skėčiu talpina 70 nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų, o tai yra tūkstančiai jaunų Lietuvos žmonių. 

Kviečia savanoriauti: 

Jaunimo biuro savanoris 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Pageidaujama anglų kalba. 
 

Kita 

Jaunimo biurą sudaro 5 komitetai: Žmogiškųjų išteklių, 

Tarptautinių santykių ir politikos, Komunikacijos, Programų 

ir Konsultacijų bei tyrimų komitetai. Kiekvienas savanoris 

gali atrasti save sau priimtinose pozicijose, tobulinti savo 

įgūdžius bei gebėjimus. 

 

Savanorystės  vieta: 

Nuotoliniu būdu, Visi miestai 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

12 mėn. 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:lijot@lijot.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Vanesa Ražinskytė 

Biuro vadovė 

  lijot@lijot.lt 

  +37065955153 

  www.lijot.lt 

https://www.facebook.com/LiJOTorg 

 
 

Apie 

LiJOT – didžiausia jaunimo NVO Lietuvoje, vienijanti 70 

nacionalinių bei regioninių jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų. LiJOT – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba – yra 

didžiausia nevyriausybinė, ne pelno siekianti, skėtinė organizacija, 

jungianti Lietuvos nacionalines bei regionines jaunimo organizacijas, 

įsikūrusi 1992 metų rugsėjo 19 dieną. Šiuo metu LiJOT po vienu 

skėčiu talpina 70 nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų, o tai yra tūkstančiai jaunų Lietuvos žmonių. 

Kviečia savanoriauti: 

„Žinau viską“ jaunasis žurnalistas 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas; 

Raštingumas; 

Kūrybiškumas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

MS Office pagrindai 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

Kita 

„Žinau viską“ jaunieji žurnalistai yra kviečiami prisijungti 2 

kartus per metus: kovo ir rugsėjo mėn. 
 

Savanorystės  vieta: 

Nuotoliniu būdu 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:lijot@lijot.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
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Lukas Kornelijus Vaičiakas 

Prezidentas 

  lijot@lijot.lt 

  +37065955153 

  www.lijot.lt 

https://www.facebook.com/LiJOTorg 

 
 

Apie 

LiJOT – didžiausia jaunimo NVO Lietuvoje, vienijanti 70 

nacionalinių bei regioninių jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų. LiJOT – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba – yra 

didžiausia nevyriausybinė, ne pelno siekianti, skėtinė organizacija, 

jungianti Lietuvos nacionalines bei regionines jaunimo organizacijas, 

įsikūrusi 1992 metų rugsėjo 19 dieną. Šiuo metu LiJOT po vienu 

skėčiu talpina 70 nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų, o tai yra tūkstančiai jaunų Lietuvos žmonių. 

Kviečia savanoriauti: 

Jaunų asmenų informavimas apie mobilumo galimybes. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Paskutinių kursų studentas (-ė); 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

MS Office pagrindai 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai 
 

Savanorystės  vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, 

Alytus, Marijampolė 

Savanorystės  laikotarpis: 

12 mėn. 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:lijot@lijot.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Žydrė Lyčienė 

Komunikacijos specialistė 

 zydre.lyciene@teismai.lt 

  852514120 

  www.teismai.lt 

https://www.facebook.com/LietuvosTeismai 

 
 

Kviečia savanoriauti: 

Savanoris padeda susiorientuoti teismo aplinkoje, teikia 

praktinę informaciją, susijusią su teismo procesu ir jo eiga, 

supažindina su liudytojo ar nukentėjusiojo teisėmis bei 

pareigomis, išklauso ir padeda teisme pasijausti saugiau ir 

drąsiau. 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė įsdarbinti. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Motyvacija. 

Kita 

Daugiau informacijos čia: https://www.teismai.lt/lt/pagalba-

liudytojams-ir-nukentejusiesiems/savanoriai/norintiems-tapti-

teismo-savanoriais/4764 
 

Savanorystės  vieta: 

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:zydre.lyciene@teismai.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
http://www.teismai.lt/lt/pagalba-
http://www.teismai.lt/lt/pagalba-


Sandra Gruzdienė, LEP edukacijos ir lankytojų 

aptarnavimo skyriaus vedėja 

  sandra.gruzdiene@maironiomuziejus.lt 

 

  837206842 

 

  https://maironiomuziejus.lt/ 

https://www.facebook.com/maironio.lietuviu. 

literaturos.muziejus 

 
 

Apie 

Maironio lietuvių literatūros muziejus (MLLM) įsteigtas 1936 m. 

poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) namuose, 

kuriuos jis įsigijo 1909 m. Tarpukariu Maironio rūmai buvo vienas 

didžiausių Kauno kultūrinių centrų: juose veikė įvairios kultūrinės 

organizacijos, Maironio salonai tapo menininkų, kultūrininkų 

susibūrimo erdve. Muziejuje ir mūsų dienomis palaikomas aktyvus 

kultūrinis gyvenimas, vyksta įvairūs renginiai, knygų pristatymai, 

literatūrinės popietės, vedamos ekskursijos ir edukacinės 

programos, organizuojami konkursai. 

Kviečia savanoriauti: 

Pagalba organizuojant ir įgyvendinant renginius 

Sąlygos 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Motyvacija. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
 

Savanorystės vieta: 

Kaunas 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:sandra.gruzdiene@maironiomuziejus.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Martinas Žaltauskas 

Ekspertas 

  martinas@nisc.lt 

 

  +37067813713 

 

  www.3sektorius.lt 

https://www.facebook.com/NVOinformacijosir 

paramoscentras 

 
 

Apie 

Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų 

informacijos ir paramos centras" (NIPC) buvo įregistruotas 

Teisingumo ministerijoje 1995 metų gruodžio 4 d. NIPC - Jungtinių 

Tautų Vystymo Programos (JTVP) iniciatyva Atviros Lietuvos fondo 

(ALF) įkurta nevyriausybinė organizacija. Oficialioje NIPC atidarymo 

ceremonijoje dalyvavo garsus JAV finansininkas ir filantropas, ALF 

steigėjas George Soros bei Cornelis Klein, JTVP įgaliotasis atstovas 

Lietuvoje. NIPC VIZIJA - NIPC pagrindinė institucija šalyje, siekianti 

užtikrinti subalansuotą nevyriausybinių organizacijų ir viešojo 

administravimo institucijų bendradarbiavimą bei NVO interesų 

atstovavimą. NIPC MISIJA - vienyti šalies nevyriausybines 

organizacijas savų interesų atstovavimui ir NVO sektoriaus 

stiprinimui visuose lygiuose. 

Kviečia savanoriauti: 

Savanorystė/praktika 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Noras tobulėti; 

Motyvacija. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

 

Kita 

Rinkti ir analizuoti informaciją apie NVO sektorių užsienio 

šalyse (viešoji nauda; NVO indėlis į BVP; kt.) 

Savanorystės  vieta: 

Nuotoliniu būdu, Vilnius 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:martinas@nisc.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Agota Klimaševskytė 

Savanorių Koordinatorė 

  savanoriai.trenkturas@gmail.com 

 

  +37060651223 

 

  trenkturas.lt 

https://www.facebook.com/TrenkTuras 

 
 

Apie 

Didžiausias pėsčiųjų žygių organizatorius Baltijos šalyse 

organizuojantis tiek viešus, tiek privačius žygius. TrenkTuras yra 

žygių mylėtojų bendruomenę burianti komanda, propaguojanti 

žygiavimo kultūrą Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje 

Kviečia savanoriauti: 

Savanoris žygyje 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Galimybė apgyvendinti. 

Asmeninės savybės 

Kritinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Noras tobulėti. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 

Privalumas: anglų, lenkų, rusų kalbų įgūdžiai 
 

Kita 

Savanorystei būtina išankstinė registracija. 
 

Savanorystės  vieta: 

Kaunas, Prienai, Augustawas (Lenkija) 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:savanoriai.trenkturas@gmail.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Agnė Jasinavičiūtė 

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja 

  agne.jasinaviciute@vstt.lt 

 

  +37065963295 

 

  https://vstt.lrv.lt/ 

https://www.facebook.com/Valstybinesaugomu 

teritorijutarnyba 

 

 

Apie 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra 

institucija, įgyvendinanti valstybės politiką ir strategiją saugomų 

teritorijų apsaugos ir tvarkymo srityje, vykdanti saugomų teritorijų 

valstybinio valdymo funkcijas. 

Kviečia savanoriauti: 

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus savanoris 

Sąlygos 

Lankstus grafikas; 

Sudaromos dvišalės sutartys; 

Sudaromos trišalės sutartys. 

Asmeninės savybės 

Analitinis mąstymas; 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Motyvacija; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 

Geri MS Office įgūdžiai. 

Kita 

Saugomų teritorijų istorinių tyrimų duomenų bazės 

sudarymas. 
 

Savanorystės  vieta: 

Vilnius 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Ne. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:agne.jasinaviciute@vstt.lt
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas


Gintarė Šiaulytė 

Všį Vilniaus festivaliai "Kultūros Naktis" vadovė 

  kulturosnaktis@gmail.com 

 

  867270144 

 

  https://kulturosnaktis.lt/ 

https://www.facebook.com/Tebunienaktis 

 
 

Apie 

„Kultūros nakties“ (anksčiau – „Tebūnie naktis!”) metu Vilniaus 

aikštes, gatves, parkus ir netikėčiausias erdves užpildo įvairiausių 

meno rūšių projektai – muzika, šokis, teatras, kinas, fotografija, 

šiuolaikinės instaliacijos ir daugybė kitų. Vienos nakties festivalis 

Lietuvoje pradėtas rengti 2007 metais besiruošiant „Vilnius –

Europos kultūros sostinė 2009“ renginiams. Tiesa, pirmaisiais 

metais festivalio metu Vilniaus mieste vyko tik apie 40 renginių, o 

renginių, juos rengiančių menininkų ir dalyvių kasmet vis daugėjo –

praėjusiais metais kultūros ir meno festivalis miesto svečius ir 

gyventojus pakvietė į 121 projektą, kuriuos pristatė 700 menininkų 

iš Lietuvos ir užsienio šalių, skaičiuojama, jog renginiuose dalyvavo 

apie 100-150 tūkstančių žmonių. 

Kviečia savanoriauti: 

Siūlomos įvairios pozicijos 

Sąlygos 

Lankstus grafikas. 

Asmeninės savybės 

Problemų sprendimas; 

Darbo komandoje įgūdžiai; 

Geri komunikaciniai įgūdžiai; 

Laiko planavimas. 

Kompiuterinio raštingumo  įgūdžiai 

Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. 

Kalbos įgūdžiai 

Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
 

Savanorystės  vieta: 

Vilnius 

 

Savanorystės  laikotarpis: 

Derinama individualiai 
 

Ar pritaikyta negaliai: 

Taip. 
 

Ar galima derinti su studijomis: 

Taip. 

mailto:kulturosnaktis@gmail.com
https://anyksciurp.lrv.lt/lt/
https://www.facebook.com/Anyksciu.regioninis.parkas

