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Įvadas | Introduction

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

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

organizacijų praktikų bei savanoriškos veiklos pasiūlymų. Tikimės, jog kiekvienas ras sau tinkamų!

Right here in front of you is the ninth Catalogue of Internship and Volunteering Offers, which was issued by the 

Career Centre of Vytautas Magnus university. In this catalogue students will find internship and volunteering offers of 

enterprises, public institutions, non-governmental organisations. We are hoping that each of You will find something 

useful in the pages that follow!

VDU Karjeros centras neatsako už kataloge pateiktų pasiūlymų turinį, įmonės ir organizacijos pačios sprendžia dėl 

praktikos ir / ar savanorystės sąlygų. 

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: www.career.vdu.lt

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

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

http://www.karjera.vdu.lt
http://karjera.vdu.lt/en
mailto:karjera@vdu.lt
mailto:karjera@vdu.lt
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About
Nestlé is the world largest Food & Beverages Company with an annual turnover of over 88 billion Swiss francs and 
around 335,000 employees worldwide. Our mission of “Good Food, Good Life” is to provide consumers with the best 
tasting, most nutritious choices in a wide range of food and beverage categories. 

Proposed position
• Marketing assistant
• Sales Assistant
• Supply Chain Assistant
• HR Assistant

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

Kristina Lisicynaitė, HR & Executive Assistant
E-mail: kristina.lisicynaite@lt.nestle.com
Phone: +37062372285
Internet: www.nestle.com

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

No Yes3 monthsVilnius

mailto:dovile@helis.lt
http://www.nestle.com
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valuetech

About
Valuetech Group is a group of international software development companies with 3 branches in Italy and Lithuania. 
We have more than 10 years of experience creating fintech, eXcommerce and business process digitalization solutions 
for our international customers in such areas as banking, telecommunication, public administration and other.

Proposed position
• Internship for Java developer
• Internship for IT Business Analyst

Conditions of the offer
• Tripartite contracts will be signed
• Bilateral agreements will be signed
• Access to employment
• Access to personal development

Other
• Practical experience coding in Java/J2EE (additional experience in PHP is a plus);  Practical experience writing 

SQL queries and knowledge of RDBMS deXsign;  Software Engineering/Computer science of related background 
(may be last year student);  Have good academic results;  Practical experience in HTML, CSS and JavaScript;  Basic 
knowledge of Spring, Ibatis, Hibernate and Maven;  Basic knowledge of Web services.

• You know why you are applying for this role! You understand software development lifecycle and processes; 
You have basic knowledges about requirements analyses techniques; You love to communicate with people, 
but at the same time you are accurate, diligent and resultsXoriented personality; You can speak and write in 
Lithuanian and English; You are proud of your academic results in Software EngiXering or similar field (may be 
last year student).

Aurimas Kraulaidys, Head of Software Development
E-mail: aurimas.kraulaidys@valuetech.lt
Phone: +37061853352
Internet: www.valuetech.lt

Software Engineering/Computer science of related background (may be last year student)

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

No YesAdjusted 
personallyVilnius

mailto:aurimas.kraulaidys@valuetech.lt
http://www.valuetech.lt
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About
AIESEC is the world‘s largest non-profit youth-run organization. It is an international non-governmental not-for-
profit organization that provides young people with leadership development, cross-cultural global internships, and 
volunteer exchange experiences across the globe.

Proposed position
• Volunteer abroad

Conditions of the offer
• Access to personal development
• Remote internship / volunteering opportunities

Other
• For different project in different countries required different skills

The able period to
recruit the student

Place of
performance
or execution:

Adapted for students
with disabilities

Possible to combine
studies and activities
of the position

No YesAll yearKaunas

Jolita Beliauskaite, President
E. mail: jolita.beliauskaite@aiesec.lt
Phone: 868441688
Internet: http://aiesec.lt/ https://aiesec.org/
Facebook: https://www.facebook.com/AIESECinLithuania/

mailto:jolita.beliauskaite@aiesec.lt
http://aiesec.lt
https://aiesec.org
https://www.facebook.com/AIESECinLithuania
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Apie
ADVANTUS yra personalo paslaugų verslui įmonė. Advantus įmonių grupė veikia Baltijos šalyse: Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje.  Čia dirbantys žmonės kuria pranašumą mūsų klientams ir užsakovams.  Mūsų misija – būti tiltu, operatyviai 
sujungiančiu darbdavius ir dirbti norinčius žmones.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktikantė (-as) personalo paslaugų įmonėje 

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

Kita
• Išmoksite administruoti bei tvarkyti personalo dokumentaciją; įgausite įgūdžių atliekant pirminę atranką; 

išmoksite administruoti kandidatų duomenų bazes; įgausite patirties koordinuojant keletą projektų vienu 
metu; susipažinsite su daugelio kompanijų personalo veikla; atliksite daug įvairių su personalo koordinavimu 
susijusių funkcijų.

• Dinamiškas darbas nuolat augančioje kompanijoje; Galimybė įgyti žinių bei naudingos patirties personalo 
valdymo srityje; Galimybė siūlyti ir įgyvendinti savo idėjas.

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:gintare@advantus.lt
http://www.advantus.lt
http://www.facebook.com/advantus.lt
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Apie
Esame didžiausias parduotuvių skaičiumi, lietuviško kapitalo, prekybos kosmetika ir parfumerija tinklas Lietuvoje. 
Mūsų tikslas yra suburti ir išlaikyti darnią komandą, kurią vienytų veržlumas, komandiškumas bei orientacija į klientą. 
Kviesdami į savo komandą mes norime pasiūlyti Jums grožio, spalvų, kvapų pasaulį, kuriame kiekvienas gali prisidėti 
prie to ką mes pristatome klientams EUROKOS tinkle.

Kviečia atlikti praktiką
• Vadybos/marketingo studijų krypties studentus;

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai
• Sudaromos trišalės sutartys
• Sudaromos dvišalės sutartys

Kita
• Susipažinsite su įmonės klientų aptarnavimo kokybės standartu, klientų aptarnavimo kokybės vertinimo 

procesu, analizuosite ir vertinsite klientų aptarnavimo kokybę slapto pirkėjo tyrimo metodu, išbandysite save 
atlikdami kitas Jums aktualias užduotis.

• Mūsų įmonėje praktikos metu studentai yra įtraukiami į kasdienę įmonės veiklą, jiems yra skiriamos įvairios 
praktinės užduotys, didelis dėmesys yra skiriamas studentų apmokymui, adaptacijai kolektyve. Įmonėje yra 
galimybės atlikti praktiką pagal trišalę sutartį tarp įmonės, studento ir studento mokymo įstaigos, taip pat yra 
galimybė atlikti praktiką pagal savanorišką praktikos sutartį, kuri yra sudaroma tarp praktikanto ir įmonės.

Giedrė Gaigalaitė, Personalo vadybininkė
E. paštas: personalas@kosmelita.lt
Telefonas: 861641757
Internetas: www.eurokos.lt
Facebook: www.facebook.com/EUROKOS

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne NeDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:personalas@kosmelita.lt
http://www.patria.lt
http://www.facebook.com/EUROKOS
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Apie
Neformaliojo vaikų švietimo mokykla, veikianti gamtos ir tiksliųjų mokslų srityse.

Kviečia atlikti praktiką
• Biochemijos plėtros specialistas

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

Kita
• Biochemijos pamokų parengimas ir įgyvendimimas mokykloje.

Vladimir Orlov, direktorius
E. paštas: mokykla@septintasfortas.lt
Telefonas: 865566550
Internetas: www.septintasfortas.lt
Facebook: www.facebook.com/kaunotvirtove

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:mokykla@septintasfortas.lt
http://www.septintasfortas.lt
http://www.facebook.com/kaunotvirtove
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Apie
UAB „Baltnetos komunikacijos” – 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. Sparčiai auganti kompanija ypač daug dėmesio skiria darbuotojų 
kvalifikacijai ir profesionalumui bei siekia įsitvirtinti kaip klientams patraukliausia bendrovė Lietuvos interneto 
rinkoje. Mūsų nuolatos besiplečianti kompanija visada atvira atkakliems bei komunikabiliems darbuotojams. Savo 
ruožtu, visada stengiamės greitai, bet veiksmingai integruoti naujus darbuotojus į mūsų komandą, suformuoti jiems 
palankias darbo sąlygas ir atmosferą, kurioje galėtų būti efektyviai derinami asmeniniai ir organizacijos tikslai. Taigi, 
pasirinkusiems karjerą UAB „Baltnetos komunikacijos“, pasiūlysime ne tik kūrybingą įdomų darbą profesionalioje 
komandoje, bet ir suteiksime galimybę nuolatos tobulėti tiek pastovių apmokymų, tiek darbo su dinamiška 
telekomunikacijų rinka, metu.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika pardavimų skyriuje

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

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:Ieva.Jovarauskaite@balt.net
http://www.balt.net
http://www.facebook.com/baltneta
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Apie
„Sapiegos klinika“ yra lazerinės dermatologijos, kosmetologijos ir estetinės medicinos klinika.

Kviečia atlikti praktiką
• Marketingo asistento praktika

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Geri rusų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 
• Lankstus grafikas
• Sudaromos trišalės sutartys
• Galimybė tobulėti
• Nuotolinio būdo galimybė

Kita
• Kviečiame marketingo asistentą, kuris padės įgyvendinti socialinių tinklų komunikaciją.

E. paštas: info@sapiegosklinika.lt
Telefonas: 865550200
Internetas: www.sapiegosklinika.lt 
Facebook: www.facebook.com/Sapiegosklinika/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:info@sapiegosklinika.lt
http://www.sapiegosklinika.lt
http://www.facebook.com/Sapiegosklinika


Praktikos pasiūlymai

13

Grįžti į turinį | Back to content

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

Kviečia atlikti praktiką
• PHP programuotojas
• Žmogiškųjų išteklių skyriaus praktikantas 
• Web dizaineris 
• Marketigo specialisto atsistentas 

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

Laura Smailienė, Personalo atrankų specialistė
E. paštas: laura@helis.lt
Telefonas: 861614439
Internetas: www.helis.lt
Facebook: www.facebook.com/helisday/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:laura@helis.lt
http://www.helis.lt
http://www.facebook.com/helisday
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Apie
BĮ Kauno šokio teatras „Aura“ – vienintelis municipalinis šiuolaikinio šokio teatras Lietuvoje. Teatras ir jo įkūrėja bei 
ilgametė vadovė Birutė Letukaitė pelniusi daugybę apdovanojimų, tarp kurių yra ir du Auksiniai scenos kryžiai, garbės 
ženklas ir kt. Šio teatro trupę sudaro šokėjai iš įvairių pasaulio šalių - Lietuvos, JAV, Filipinų, Italijos, Prancūzijos, 
Rusijos, Honkongo. Teatras jau 28-erius metus organizuoja Tarptautinį šokio festivalį AURA, pritraukiantį dalyvius ir 
žiūrovus iš viso pasaulio.

Kviečia atlikti praktiką
• Administratorius (administravimo srities studentams)

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 
• Lankstus grafikas
• Sudaromos trišalės sutartys
• Sudaromos dvišalės sutartys

Kita
• Dokumentų valdymas: susipažinimas su įstaigos vidaus ir siunčiamųjų dokumentų rengimo, forminimo tvarka 

ir registravimo tvarka
• Siunčiamųjų, gaunamųjų ir vidaus dokumentų registravimas ir saugojimas atitinkamuose registruose pagal 

įstaigos metinį dokumentacijos planą bei nukreipimas vykdytojams pagal kompetenciją
• Kiti administravimo darbai

Eglė Antanavičienė, administratorė
E. paštas: vadyba@aura.lt
Telefonas: 861424277
Internetas: www.aura.lt
Facebook: www.facebook.com/sokioteatrasaura/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:vadyba@aura.lt
http://www.aura.lt
http://www.facebook.com/sokioteatrasaura
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Apie
„Present Connection“ yra Olandiško kapitalo IT įmonė, kuri teikia programavimo paslaugas visoje Europoje. Turime 
padalinius Olandijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. Esame inovatyvūs, orientuoti į rezultatą, liberalūs, bei kuriantys 
ilgalaikius santykius su klientais. 

Kviečia atlikti praktiką
• Marketingo specialisto asistentas(-ė) (būtina Analytics, GoogleAdWords patirtis)
• Grafikos dizainerio praktika (būtini Adobe Illustrator ir Photoshop įgūdžiai)

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai (Excel, Word, PowerPoint)
• Lankstus grafikas
• Sudaromos trišalės sutartys
• Galimybė įsidarbinti (C# praktika)
• Galimybė tobulėti
• Nuotolinio būdo galimybė (Grafikos dizainerio praktika)
• Gebėjimas dirbti komandoje
• Kurybinis mąstymas / komunikabilumas
• Galimybė po praktikos įsidarbinti (Marketingo specialisto asistentas(-ė)

Kita
• Galimybė gauti rekomendaciją iš specialistų
• Praktikantas turi studijuoti grafinį dizainą, meną ar kitą panašią studijų programą bei turėti maketavimo įgūdžių.

(Grafikos dizainerio praktikai)

Neringa Fiodorovaitė, Office Administrator
E. paštas: hr@presentconnection.eu
Telefonas: 865411698
Internetas: www.presentconnection.eu/
Facebook: www.facebook.com/PresentConnection/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip1–3 mėnesiaiKaunas

mailto:hr@presentconnection.eu
http://www.presentconnection.eu
http://www.facebook.com/PresentConnection
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Apie
UAB „Kelprojektas“ – daugiau nei 60 metų patirtį turinti  didžiausia transporto infrastruktūros inžinerijos įmonių 
grupė Lietuvoje, projektuojanti susisiekimo komunikacijas, viešojo naudojimo pastatus, inžinerinius tinklus, atliekanti 
teritorijų planavimo darbus, teikianti techninės priežiūros paslaugas. Įmonės veikla apima tiltų, kelių ir geležinkelių 
projektavimą taip pat statybos inžinerijos, geotechnikos, aplinkos inžinerijos sprendimus. Esame Švedijoje įsikūrusios 
„Tyréns“ šeimos dalis, kurios patirtį, kultūrą, orientaciją į darbuotoją bei įvairias inovacijas taikome ir savo veikloje. 
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika personalo skyriuje (II X IV kurso žmogišųjų išteklių, administracijos, teisės studentas)
• Praktika Finansų skyriuje (II X IV kurso, ekonomikos arba finansų studentas)

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

Justina Michno, Personalo specialistė
E. paštas: justina.michno@kelprojektas.lt
Telefonas: 869873082
Internetas: www.kelprojektas.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:justina.michno@kelprojektas.lt
http://www.kelprojektas.lt
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Apie
„Adeo Web“ - pirmaujanti Lietuvoje e-komercijos sprendimų agentūra, jau 9-erius metus vystanti sėkmingus didelės 
skalės B2B ir B2C e-prekybos projektus. Pasitelkdami tokias platformas kaip Magento - skirtą e-komercijai ir Akeneo 
– sukurtą produkto informacijos valdymo (PIM) sprendimams vystyti, padedame savo klientams įvykdyti visapusišką 
prekybos verslo skaitmenizavimą. Kasdien dirbdami visi kartu mes tobulėjame greičiau ne tik kaip komanda, bet kaip 
ir asmenybės.

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

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

Goda Keršytė, Executive assistant
E. paštas: cv@adeoweb.biz 
Telefonas: 867640091
Internetas: www. adeoweb.biz/
Facebook: www.facebook.com/adeowebnews/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:cv@adeoweb.lt
http://adeoweb.biz
http://www.facebook.com/adeowebnews
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Apie
Darbuotojų paieškos ir atrankos paslaugas verslui (B2B) teikianti įmonė.

Kviečia atlikti praktiką
• Personalo vadybininko asistentas

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

Žilvinas Padegimas, Vadovas
E. paštas: zilvinas@itc.lt
Telefonas: 869834480
Internetas: www.itc.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:zilvinas@itc.lt
http://www.itc.lt
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Apie
Didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines 
jaunimo organizacijų sąjungas. Šiuo metu LiJOT vienija 68 didžiausias nacionalinės ir regioninės jaunimo organizacijas, 
o tai – tūkstančiai jaunų žmonių po vienu skėčiu. LiJOT, būdama platforma dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijų 
interesų atstovavimui bei iniciatyvoms, siekia jaunimui aktualių pokyčių. LiJOT siekia tapti svarbiausiu visuomenės, 
valdžios, verslo ir mokslo partneriu, įgalinant jauną žmogų kurti savo ir valstybės gerovę.

Kviečia atlikti praktiką
• Ryšių su visuomene praktikantas

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 
• Lankstus grafikas
• Galimybė įsidarbinti
• Galimybė tobulėti

Kita
• Darbas komunikacijos srityje: socialinių tinklų valdymas, internetinio puslapio administravimas, tekstų rašymas, 

informacinių, pilietinių kampanijų organizavimas, darbas su žiniasklaidos priemonėmis, komunikacijos planų 
valdymas, įvaizdžio kūrimas ir palaikymas.

• Patirtis, dirbant su socialiniais tinklais, kampanijomis, puikios lietuvių kalbos žinios, gebėjimas dirbti komandoje 
ir atskirai, kūrybiškumas, gebėjimas užmegzti kontaktus, noras tobulėti.

Julija Trumpickaitė, Ryšių su visuomene koordinatorė
E. paštas: informacija@lijot.lt
Telefonas: 869586398
Internetas: www.lijot.lt
Facebook: www.facebook.com/LiJOTorg

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:informacija@lijot.lt
http://www.lijot.lt
http://www.facebook.com/LiJOTorg
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Apie
Organizacija ruošia savanorius budėti Pagalbos moterims linijoje. Taip pat organizuoja savanorišką darbą, komunikuoja, 
viešina emocinės tarnybos Pagalbos moterims linijos veiklą bei koordinuoja įvairias socialines iniciatyvas.

Kviečia atlikti praktiką
• Viešosios komunikacijos praktika

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 
• Lankstus grafikas
• Galimybė tobulėti

Kita
• Organizuoti Pagalbos moterims linijos viešinimo darbus.

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

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

Kviečia atlikti praktiką
• Praktikantas rinkodaros srityje

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

Kita
• DARBO POBŪDIS: susipažinimas su Rinkodaros skyriaus veikla ir vaga.lt internetine svetaine; prekių viršelių 

koregavimas; prekių aprašymų kūrimas, koregavimas ir pritaikymas svetainei; pasiūlymų ir naujų idėjų teikimas. 
• TIKIMĖS: noro kuo daugiau sužinoti ir išmokti; iniciatyvumo ir kūrybiškumo; puikių lietuvių kalbos žinių žodžiu 

bei raštu; atsakomybės bei organizuotumo.

Deimantė Žukauskienė, Personalo vadybininkė
E. paštas: personalas@vaga.lt
Telefonas: 852492981
Internetas: www.vaga.lt
Facebook: www.facebook.com/knygynutinklasVAGA/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiVilnius

http://vaga.lt
mailto:personalas@vaga.lt
http://www.vaga.lt
http://www.facebook.com/knygynutinklasVAGA


Praktikos pasiūlymai

22

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
SoliTek – fotovoltinių saulės elementų ir modulių gamintojas, teikiantis ir montavimo paslaugas. Naujausios kartos 
saulės elementai ir Stiklas/Stiklas moduliai gaminami naudojant atsinaujinančią energiją. Kiekvienam individualiam 
projektui mes galime pritaikyti modulių išmatavimus, formą, spalvą ir kitus technologinius parametrus.

Kviečia atlikti praktiką
• Marketingo praktika

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

Kita
• Esi marketingo, rinkodaros, vadybos ar tarptautinio verslo studentas
• Turi nepriekaištingas anglų kalbos žinias
• Žaviesi aukštosiomis technologijomis
• Esi kūrybiškas, komunikabilus, atsakingas ir motyvuotas

Dovilė Kvedarienė, Personalo vadybininkė
E. paštas: cv@solitek.eu
Telefonas: 861806966
Internetas: https://solitek.eu/lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:cv@solitek.eu
https://solitek.eu/lt
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Apie
Sparčiai besivystanti neformalaus švietimo įstaiga Edulandas,  organizuoja inovatyvius: technologijų, medijų ir 
kūrybos, sporto ir laisvalaikio būrelius. Šioje neformalaus švietimo erdvėje vaikams leidžiama atsakymų ieškoti 
patiems, o mokomąją medžiagą įsisavinti per žaidybinį ir patyriminį ugdymą. Skirtingi būreliai ugdo įvairius vaiko 
įgūdžius: koncentraciją, bendradarbiavimą, technologinį raštingumą, kūrybiškumą, fizikos, chemijos, matematikos ir 
kitų mokslų žinias. Edulandas siekia išlaisvinti vaikų fantaziją, atskleisti jų pomėgius ir keisti požiūrį į švietimą.

Kviečia atlikti praktiką
• Mokytojų asistentas
• Grafikos dizaineris-praktikantas
• Web dizaineris-praktikantas
• Rinkodaros praktikantas
• Verslo sistemų valdymo programuotojas praktikantas
• Komunikacijos praktikantas
• Video operatorius praktikantas
• Fotografas

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 
• Lankstus grafikas
• Sudaromos trišalės/dvišalės sutartys
• Galimybė įsidarbinti

Agnietė Baušytė, Neformalaus švietimo mokytoja
E. paštas: agniete@edulandas.lt
Telefonas: 864609745
Internetas: www.edulandas.lt
Facebook: www.facebook.com/edulandas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:agniete@edulandas.lt
http://www.edulandas.lt
http://www.facebook.com/edulandas


Praktikos pasiūlymai

24

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
Transcom yra pasaulinis klientų aptarnavimo specialistas, kuris turi platų kontaktų centrų tinklą ir teikia klientų 
aptarnavimo, pardavimo, techninės pagalbos ir kreditų valdymo paslaugas.  Mes turime 29 000 klientų patirties 
ekspertų teikiančių paslaugas 33 kalbomis tarptautiniams prekių ženklams įvairiose verslo srityse ir dirbančių 50-yje 
kontaktų centrų, veikiančių 21-oje šalyje.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika Personalo skyriuje

Sąlygos
• Lankstus grafikas
• Sudaromos trišalės sutartys
• Sudaromos dvišalės sutartys
• Galimybė tobulėti

Kita
• Jeigu esi susidomėjęs (-jusi) Personalo sritimi - laukiame Tavęs! Mūsų komandoje turėsi galimybę visapusiškai 

įsitraukti į atrankų procesą (darbo skelbimų ruošimas bei talpinimas, CV atranka, interviu su kandidatais) bei 
prisidėti prie kitų administracinių ir organizacinių užduočių. Svarbiausia - entuziastingas požiūris ir noras 
tobulėti!

Odeta Kulikauskaitė, Personalo Specialistė 
E. paštas: darbas.kaunas@transcom.com
Telefonas: 868901224
Internetas: www.transcom.com/en
Facebook: www.facebook.com/TranscomLithuania/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

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

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika apskaitos skyriuje
• Praktika audito skyriuje

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

Erika Vadeišienė, Personalo vadybininkė 
E. paštas: erika.vadeisiene@lt.gt.com
Telefonas: 865037310
Internetas: www.grantthornton.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas, Vilnius, 
Klaipėda

mailto:erika.vadeisiene@lt.gt.com
http://www.grantthornton.lt
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Apie
BCT yra inovatyvi įmonė gaminanti tikslius mechaninius komponentus. Mūsų detalės yra naudojamos automobilių, 
įvairios paskirties mašinų gamybos, medicininės reabilitacinės technikos ir energetikos pramonės šakose. 

Kviečia atlikti praktiką
• Pardavimo vadybininko asistentas

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

Kita
• Praktikantai turės galimybę susipažinti su pardavimų vadybininko atliekamu darbu: suvesti užsakymus 

ir paklausimus į sistemą, paruošti brėžinius gamybai, sisteminti informaciją apie gaminamas detales, rinkti 
informaciją apie potencialias rinkas, prisidėti prie įmonėje atliekamų tyrimų rezultatų analizės, procesų 
tobulinimo ir pan.

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

http://bct-parts.com
http://www.baltec-cnc.com/lt
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Apie
Esame Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams nuo 1992 m. Šiaulių 
bankas turi 63 teritorinius padalinius, kurie veikia 38-iuose miestuose visuose šalies regionuose.  Nuolat ir sparčiai 
auginame vieningų bei kūrybingų profesionalų komandą. Ambicingi tikslai, kasdieniai iššūkiai, noras mokytis mums 
generuoja sėkmę.  Kokie mes? Greiti, dirbame kokybiškai bei paprastai ir realizuojame save, nes čia darome viską 
patys – kuriame finansinius produktus bei paslaugas, tradicijas ir savo kultūrą.  Kuo tikime? Komanda! Šiaulių banko 
grupėje – daugiau nei 800 darbuotojų, tačiau visi mes – vienas bankas, viena komanda. Tikime partneryste ir ją 
kuriame – tiek tarp kolegų, tiek su klientais. 

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

Sąlygos
• Galimybė tobulėti
• Drąsumas ir pozityvumas

Kita
• Praktikantai turės galimybę susipažinti su pardavimų vadybininko atliekamu darbu: suvesti užsakymus 

ir paklausimus į sistemą, paruošti brėžinius gamybai, sisteminti informaciją apie gaminamas detales, rinkti 
informaciją apie potencialias rinkas, prisidėti prie įmonėje atliekamų tyrimų rezultatų analizės, procesų 
tobulinimo ir pan.

Dovilė Sukackaitė Bolienė, Personalo departamentas 
E. paštas: karjera@sb.lt
Telefonas: 852497750
Internetas: www.sb.lt
Facebook: www.facebook.com/siauliubankas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipVisą laikąVisa
Lietuva

mailto:karjera@sb.lt
http://www.sb.lt
http://www.facebook.com/siauliubankas
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Notarė Miglė Čirbaitė

Apie
Notarinių veiksmų atlikimas, sandorių tvirtinimas.

Kviečia atlikti praktiką
• Notaro padėjėja/s

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 
• Galimybė įsidarbinti
• Galimybė tobulėti

Kita
• Bendravimo įgūdžiai, aktyvumas, komunikabilumas, kruopštumas, atsakingumas, sąžiningumas, teigiamas 

požiūris į darbą, gebėjimas dirbti komandoje, greita orientacija ir noras tobulėti.

Miglė Čirbaitė, Notarė 
E. paštas: migle.cirbaite@notarai.lt
Telefonas: 868614822

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:migle.cirbaite@notarai.lt
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Apie
MAXIMA LT stabilus ir patikimas darbdavys, suteikiantis realias galimybes saviraiškai ir karjerai.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika darbų saugos ir sveikatos skyriuje

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 
• Sudaromos trišalės sutartys

Kita
• Pagalba darbų saugos ir sveikatos speialistuo atliekant kasdienes užduotis

Monika Rumbutienė, Verslo Partnerė
E. paštas: monika.rumbutiene@maxima.lt
Telefonas: 865968959
Internetas: https://karjera.maxima.lt/
Facebook: www.facebook.com/siauliubankas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:monika.rumbutiene@maxima.lt
https://karjera.maxima.lt
http://www.facebook.com/siauliubankas
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Apie
Jau 22 metus veikiantis didžiausias Baltijos šalyse mažmeninės prekybos buities technika ir elektronika tinklas 
TOPO CENTRAS valdo 36 parduotuves, kuriose per metus aptarnauja 6 mln. pirkėjų ir pateikia 13.000 tūkst. prekių 
asortimentą. Priklausome didžiausios buitinės elektronikos pirkimo grupei Europoje „Euronics International“, kuri 
vienija daugiau nei 10.000 parduotuvių 35 šalyse.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika IT skyriuje
• Praktika buhalterijos skyriuje
• Praktika administratorės pozicijoje
• Praktika personalo skyriuje
• Praktika rinkodaros skyriuje
• Praktika komercijos skyriuje
• Praktika klientų aptarnavimo grupėje
• Praktika e-prekybos skyriuje

Sąlygos
• Geri anglų/rusų kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 
• Lankstus grafikas
• Sudaromos trišalės/dvišalės sutartys
• Galimybė įsidarbinti/tobulėti
• Nuotolinio būdo galimybė

Rūta Krenciūtė, Personalo projektų vadovė
E. paštas: ruta.krenciute@gmail.com
Telefonas: 861683429
Internetas: https://www.topocentras.lt/
Facebook: www.facebook.com/TOPO.centras/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:ruta.krenciute@gmail.com
https://www.topocentras.lt
http://www.facebook.com/TOPO.centras
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UAB „Kesko Senukai Lithuania“ – didžiausia statybos, remonto ir buities prekių įmonė Baltijos šalyse. Daugiau nei 
25 metus gyvuojančioje, visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikiančioje įmonėje dirba daugiau nei 3500 
profesionalų, siūlančių platų prekių pasirinkimą žmonėms, statantiems būstą ar gerinantiems savo gyvenamąją 
aplinką. 

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika Transporto administravimo skyriuje
• Praktika Klientų aptarnavimo skyriuje
• Praktika Rinkodaros skyriuje
• Praktika Informacinių technologijų

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

Kita
• Praktikos metu bus galimybė atlikti įdomias praktines užduotis
• Dirbti ir mokytis padedant profesionaliam įmonės darbuotojui (praktikos vadovui)
• Kandidatuojant siųsti CV atranka@keskosenukai.lt

Agnė Radavičienė, Darbuotojų paieškos ir  
atrankos grupės vadovė
E. paštas: agnsta@keskosenukai.lt
Telefonas: 869919170
Internetas: http://imone.senukai.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip8 savaitėsKaunas

mailto:atranka@keskosenukai.lt
mailto:agnsta@keskosenukai.lt
http://imone.senukai.lt
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Apie
Keturių įmonių grupė, gabenanti krovinius tarptautiniais maršrutais ir teikianti kompleksines logistikos paslaugas.

Kviečia atlikti praktiką
• Plėtros vadybininkas  (apmokama praktika)
• Jaunesnysis transporto vadybininkas (apmokama praktika)

Sąlygos
• Geri užsienių kalbų įgūdžiai (anglų, prancūzų, rusų arba vokiečių);
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
• Galimybė įsidarbinti/tobulėti.

Kita
• Praktikos vieta – Vievis (organizuojame darbuotojų vežimą iš Vilniaus ir Kauno nemokamai)

Kamilė Juozapavičiūtė, Personalo atrankų specialistė
E. paštas: kamile.juozapaviciute@finejas.lt
Telefonas: 861841581
Internetas: www.finejas.lt/
Facebook: www.facebook.com/finejaskarjera/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiVievis

mailto:kamile.juozapaviciute@finejas.lt
http://www.finejas.lt
http://www.facebook.com/finejaskarjera
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Apie
Krovinių gabenimo ir logistikos projektų organizavimas bei priežiūra.

Kviečia atlikti praktiką
• Pardavimo Vadybininkas

Sąlygos
• Geri anglų, rusų, vokiečių kalbos įgūdžiai
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 
• Galimybė įsidarbinti/tobulėti
• Komunikabilumas, žingeidumas

Kita
• Darbas su klientais, poreikių išsiaiškinimas, pasiūlymų rengimas, projektų organizavimas bei priežiūra

Jonas Jakštys, Direktorius komercijai
E. paštas: sales@log-net.lt
Telefonas: 860806039
Internetas: www.log.net.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

http://log-net.lt
http://www.log.net.lt


Praktikos pasiūlymai

34

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
Spaustuvė, visos spaudos paslaugos, daromi maketavimo, dizaino darbai

Kviečia atlikti praktiką
• Maketavimo darbai

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 
• Lankstus grafikas
• Sudaromos dvišalės sutartys
• Galimybė tobulėti
• 

Kita
• Įvairūs maketavimo darbai, paruošimas spaudai
• Mokėti dirbti su progamomis corel, photoshop

Valida Mačiulaitienė, administratorė
E. paštas: info@kaunoreklama.lt
Telefonas: 868477878
Internetas: www.kaunoreklama.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:info@kaunoreklama.lt
http://www.kaunoreklama.lt
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Apie
AB „Ortopedijos Technika“ – jau daugiau kaip 70 metų veikianti įmonė, turinti gilias tradicijas ir naują, modernų 
požiūrį. Įmonė vysto net kelias veiklos kryptis: ortopedinių gaminių gamyba ir eksportas į užsienio šalis, medicinos 
paslaugos 6 filialuose visoje Lietuvoje, taip pat net 11 parduotuvių „Sveikatinė“ visoje Lietuvoje, kuriose galite įsigyti 
žymiausių pasaulio gamintojų prekių Jūsų sveikatos profilaktikai. Ypatingai sparčiai vystoma medicinos paslaugų 
kryptis: šį rudenį Kaune duris praverė „Gijos Klinikos“ – medicinos paslaugų centras su aukščiausios kvalifikacijos 
specialistais: dermatologais, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojais, angiochirurgais, endokrinologais ir 
daugybe kitų. Be šių specialistų konsultacijų, „Gijos Klinikose“ taip pat atliekamos aukščiausio lygio stacionarinės 
ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, pėdų priežiūros procedūros, vandens procedūros, rentgeno ir ultragarso 
tyrimai bei moderniausios chirurginės operacijos.

Kviečia atlikti praktiką
• Komercijos sk. praktikantas (Verslo administravimas, Verslo finansai, Ekonomika)
• Eksporto sk. praktikantas (Europos ekonomika ir finansai, Verslo administravimas)
• Marketingo sk. praktikantas (Marketingo vadyba)

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

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:i.aidulyte@ortopedija.lt
http://www.ortopedija.lt
http://www.facebook.com/sveikatine
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Apie
Esame didžiausia draudimo įmonė Baltijos šalyse, Lietuvos draudimo rinkos lyderė. Kasdien rūpinamės klientų 
saugumu ir užtikriname jų gyvenimo kokybę atsitikus nelaimei. Siekdami įgyvendinti šiuos įsipareigojimus klientams, 
nuolat augame ir plečiamės. Į savo komandą kviečiame profesionalius, iniciatyvius, siekiančius tobulėti ir nebijančius 
iššūkių darbuotojus.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika žalų centre

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 
• Lankstus grafikas
• Sudaromos trišalės sutartys. Galimybė įsidarbinti/tobulėti
• Atsakingumas ir kruopštumas. Gebėjimas greitai įsisavinti naują informaciją

Studijų metu įgytas teorines žinias išmoksi taikyti praktikoje
• Įgysi patirties ieškant turto/ transporto dalių analogų
• Išmoksi skaičiuoti transporto/ turto sąmatas
• Pažinsi, kaip veikia žalų valdymo procesai draudimo bendrovėje
• Įgysi patirties sudarant darbo grafikus
• Išmoksi rengti atsakymus išoriniams klientams 
• Dirbsi su skirtingų sričių žalų ekspertais, kurie padės tau susipažinti su žalų reguliavimo procesu
• Susipažinsi su AB „Lietuvos draudimas“ įmonės struktūra, verslo procesais, įgysi patirties dirbant žalų srityje
• Turėsi galimybę reikšti savo idėjas ir jas įgyvendinti – galimybė būti pastebėtam ir įvertintam

Jurgita Vilkelytė, Personalo verslo partnerė
E. paštas: jurgita.vilkelyte@ld.lt
Telefonas: 869923516
Internetas: www.ld.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:jurgita.vilkelyte@ld.lt
http://www.ld.lt
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Visame pasaulyje veikiame daugiau nei 30 metų, Lietuvoje jau 15.  Savo klientams siūlome antivirusines programas, 
kurios padeda apsaugoti kompiuterius, išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius nuo hakerių, virusų ir 
programišių atakų. Mūsų programinė įranga kitaip antivirusinė padeda saugiai naršyti internete, pirkti naudojantis 
el. bankininkyste, žaisti kompiuterinius žaidimus ir saugiai atlikti visus kasdienius darbus savo įrenginyje. Dirbame su 
namų ir verslo klientais.

Kviečia atlikti praktiką
• Skaitmeninės rinkodaros projektų vadovo asistentas
• Komunikacijos projektų vadovo asistentas

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

Kita
• Inicijuosite, įgyvendinsite įmonės kuriamų produktų ir jų prekės ženklų rinkodaros projektus, kursite turinį 

pasitelkiant vidinius ir išorinius resursus. Generuosite idėjas, seksite rinkos poreikius, tendencijas, pokyčius. 
Laukiami Kūrybinių industrijų, marketingo vadybos, filosofijos, multimedijos ir interneto technologijų ir vadybos 
studijų krypčių studentai.

Neringa Kirijenkaitė, ESET Prekės ženklo vadovė
E. paštas: neringa@eset.lt
Telefonas: 869924428
Internetas: www.eset.lt
Facebook: www.facebook.com/eset.antivirusine/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip3 mėnesiaiVilnius

mailto:neringa@eset.lt
http://www.eset.lt
http://www.facebook.com/eset.antivirusine
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Apie
Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras (toliau – DPJC) yra savarankiška, ne politinė, pelno 
nesiekianti labdaringa organizacija, teikianti dvasinę, psichologinę, moralinę paramą žmonėms, turintiems įvairių 
gyvenimo problemų.

Kviečia atlikti praktiką
• Socialinis darbuotojas
• Psichologas

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 
• Sudaromos trišalės sutartys
• Galimybė tobulėti

Lina Uktverytė, Socialinė pedagogė
E. paštas: lina.uktveryte@gmail.com
Telefonas: 867775310
Internetas: www.dpjc.lt
Facebook: www.facebook.com/DPJCX171889776197225/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKlaipėda

mailto:lina.uktveryte@gmail.com
http://www.dpjc.lt
http://www.facebook.com/DPJCX
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Apie
Pataisos pareigūnų rengimas ir ugdymas

Kviečia atlikti praktiką
• Teisinės paslaugos
• Socialinis darbas
• Psichologija
• Kūrybinės technologijos

Sąlygos
• Galimybė įsidarbinti
• Galimybė tobulėti

Kita
• Inicijuosite, įgyvendinsite įmonės kuriamų produktų ir jų prekės ženklų rinkodaros projektus, kursite turinį 

pasitelkiant vidinius ir išorinius resursus. Generuosite idėjas, seksite rinkos poreikius, tendencijas, pokyčius. 
Laukiami Kūrybinių industrijų, marketingo vadybos, filosofijos, multimedijos ir interneto technologijų ir vadybos 
studijų krypčių studentai.

Nadiežda Kudrauskas, vyriausioji specialistė
E. paštas: nadiezda.kudrauskas@kdmc.lt
Telefonas: 868248617

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

Kalėjimų departamento 
Mokymo centras

mailto:nadiezda.kudrauskas@kdmc.lt
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Apie
Ligoninės veiklos paskirtis – teikti kokybiškas, saugias, efektyvias, savalaikes, lygiateisiškas, patikimas, orientuotas 
į pacientų bei visuomenės lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas medicininės reabilitacijos, ligų profilaktikos ir 
diagnostikos srityse. Reabilitacijos tikslas yra grąžinti dalį ar visas paciento fizines, jutimines, pažintines galimybes, 
kurios buvo pažeistos dėl ligos ar kito pažeidimo. Reabilitacija padeda pacientams įveikti negalią, kuri nepasiduoda 
vien medikamentiniam ar chirurginiam gydymui. Reabilitacijos metu pacientas skatinamas padaryti, kiek galima 
daugiau dėl savęs ir tapti šio proceso žinovu.

Kviečia atlikti praktiką
• Medicinos psichologas

Sąlygos
• Galimybė tobulėti

Kita
• Praktikos grafikas yra derinamas bendru sutarimu su studentu

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne NeVisą laikąVilnius, Kaunas,
Elektrėnai

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

Kviečia atlikti praktiką
• Komunikacijos srityje (derinama su studijomis)
• Administravimo srityje

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 
• Lankstus grafikas
• Sudaromos trišalės sutartys
• Galimybė tobulėti
• Nuotolinio būdo galimybė
• Atsakingumas, norėjimas mokytis ir tobulėti

Kita
• Praktikos grafikas yra derinamas bendru sutarimu su studentu

Diana Dubatauskienė, Direktorė
E. paštas: rinkodara@atostogoskaime.lt
Telefonas: 863081515
Internetas: www.atostogoskaime.lt
Facebook: www.facebook.com/ 
lietuvoskaimoturizmoasociacija

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:rinkodara@atostogoskaime.lt
http://www.atostogoskaime.lt
http://www.facebook.com
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Apie
LLRI vienas geriausių laisvosios rinkos think tank‘ų Europoje ir Pasaulyje. Nuo 1990 metų giname laisvę ir prisidedame 
prie reiškmingų ekonominių ir socialinių pokyčių Lietuvoje. Organizacija atlieka tyrimus, įstatymų ekspertizes, 
apklausas, užsiima švietėjiška veikla, bendradarbiauja su žiniasklaida.

Kviečia atlikti praktiką
• Ekonomikos analitiko asistentas
• Komunikacijos asistentas
• Švietimo centro vadovo asistentas
• Projektų vadovo asistentas

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

Kita
• Praktikos grafikas yra derinamas bendru sutarimu su studentu

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipVisą laikąVilnius

mailto:marija@llri.lt
http://www.llri.lt
http://www.facebook.com/laisvosios.rinkos.institutas
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Apie
Advokatų profesinė bendrija „Būdvytis ir partneriai“ specializuojasi verslo teisės ir ginčų sprendimo srityje. Bendrijos
advokatai turi ilgametę patirtį sprendžiant įvairias verslo problemas, pertvarkant, įsigyjant, parduodant juridinius
asmenis, sudarant kompleksinius sandorius, atstovaujant klientus verslo ir mokestinių ginčų sprendime. 

Kviečia atlikti praktiką
• Advokato asistentą (-ę) 

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys

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

Ne Taip3 mėnesiai 
(nuo sausio 2 d.)Kaunas

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

mailto:office@budvytis.eu


Praktikos pasiūlymai

44

Grįžti į turinį | Back to content

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

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika komandinio darbo srityje

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• 

Kita
• Praktiką organizacijoje atliekantis asmuo įtraukiamas į bendras organizacijos komandos veiklas: tyrimų 

vykdymą, organizacijai aktualios informacijos rinkimą, viešųjų konsultacijų, kitų korupcijos prevencijai skirtų 
renginių organizavimą, susitikimus su tikslinėmis grupėmis, dalyvavimą socialinėse akcijose bei kitas veiklas.

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:ingrida@transparency.lt
http://www.transparency.lt
http://www.facebook.com/tilietuva
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Apie
Vytauto Didžiojo karo muziejus – vienas seniausių Lietuvos muziejų.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika įvairiuose muziejaus skyriuose

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

Kita
• Praktikantai turi galimybę susipažinti su muziejaus veikla, gauti darbo institucijoje patirties, pagilinti karybos 

istorijos žinias, realizuoti savo idėjas. Studentai gali prisidėti kuriant edukacines programas, organizuojant 
renginius, įgauti patirties dirbant muziejaus fonduose ar restauracinėse dirbtuvėse. Taip pat praktiką gali atlikti 
kūrybinių industrijų, viešųjų ryšių ar komunikacijos studijų studentai. Istorijos ir paveldosaugos programų 
studentai gali gauti vertingos medžiagos savo bakalauro ar magistro baigiamiesiems darbams.

Laura Rimkutė, Kultūrinės veiklos vadybininkė
E. paštas: laura.rimkute@kam.lt
Telefonas: 862413302
Facebook: www.facebook.com/vytautodidziojo. karomuziejus/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:laura.rimkute@kam.lt
http://www.facebook.com/vytautodidziojo
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Apie
Krekenavos regioniniame parke saugomos Nevėžio lygumos su vešliomis pievomis, miškais ir pelkynais. Didžiausia 
Lietuvos vidurio žemumos kraštovaizdžio vertybė – Nevėžio senslėnis su raiškiais upės vingiais ir įspūdingomis 
senvagių virtinėmis. Direkcijos funkcijos – išsaugoti kraštovaizdį, gamtos ir kultūros paveldo vertybes organizuoti 
švietėjišką bei turistinę veiklą.

Kviečia atlikti praktiką
• Darbas su lankytojais (kurti edukacines programas ir jas organizuoti; teikti informaciją lankytojams lankytojų 

centre bei organizuoti įvairius renginius)
• Aplinkos ir rekreacinių įrenginių tvarkymas (poilsiaviečių, atokvėpio vietų ir pan.)

Sąlygos
• Praktikos vieta – Dobrovolės k. 2, Krekenavos sen., Panevėžio r.
• Lankstus grafikas

Kita
• Saviraiškos laisvė

Alma Kavaliauskienė, Direktorė
E. paštas: a.kavaliauskiene@krpd.am.lt
Telefonas: 868710999
Internetas: http://krpd.am.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipVisą laikąPanevėžys

mailto:a.kavaliauskiene@krpd.am.lt
http://krpd.am.lt
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Apie
Atlieka fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus energetikos srityje, rengia doktorantus.

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

energetikos, hidrologijos, elektros energetikos tematikose. 

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:Jolanta.Kazakeviciene@ei.lt
http://www.lei.lt
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Apie
Įstaiga turi ilgametę socialinio darbo praktikos  organizavimo patirtį. Bendradarbiajama su švietimo įstaigomis 
priimant praktikantus.

Kviečia atlikti praktiką
• Socialinės veiklos srityje
• Socialinio darbo ir užimtumo, kineziterapijos praktika stacionare (socialinio darbo, socialinio darbo, 

kineziterapijos)
• Socialinio darbo ir užimtumo praktika Dienos centre (socialinio darbo, kineziterapijos)

Sąlygos
• Lankstus grafikas
• Sudaromos dvišalės sutartys
• Galimybė tobulėti
• Nuotolinio būdo galimybė

Kita
• Galimi pasirinktinai ilgalaikės, trumpalaikės ir vienkartinės savanorystės variantai

Lina Kelertienė, užimtumo specialistė
E. paštas: uzimtumas@kaunoseneliai.lt
Telefonas: 860020915
Internetas: www.kaunoseneliai.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama
individualiaiKaunas

mailto:uzimtumas@kaunoseneliai.lt
http://www.kaunoseneliai.lt
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Apie
Įstaiga turi ilgametę socialinio darbo praktikos ir savanoriškos veiklos organizavimo patirtį. Bendradarbiajama su 
švietimo įstaigomis priimant savanorius.Ilgus metus buvo priimami savanoriai iš užsienio, bendradarbiaujant su 
„Deineta“ bei „Actio Catholica Patria“.

Kviečia savanoriauti
• Socialinės veiklos srityje
• Socialinio darbo ir užimtumo, kineziterapijos savanorystė stacionare (socialinio darbo, socialinio darbo, 

kineziterapijos)
• Socialinio darbo ir užimtumo savanorystė Dienos centre (socialinio darbo, kineziterapijos)

Sąlygos
• Lankstus grafikas
• Sudaromos dvišalės sutartys
• Galimybė tobulėti
• Nuotolinio būdo galimybė

Kita
• Galimi pasirinktinai ilgalaikės, trumpalaikės ir vienkartinės savanorystės variantai

Lina Kelertienė, užimtumo specialistė
E. paštas: uzimtumas@kaunoseneliai.lt
Telefonas: 860020915
Internetas: www.kaunoseneliai.lt

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

http://savanorius.Ilgus
mailto:uzimtumas@kaunoseneliai.lt
http://www.kaunoseneliai.lt
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Apie
Nacionalinė teismų administracija – teismus ir teismų savivaldos institucijas aptarnaujanti įstaiga. 

Kviečia savanoriauti
• Lietuvos teismų savanoris

Sąlygos
• Esi veiklus ir atviras naujovėms? Bent pusę dienos per savaitę gali skirti apsilankymui teisme? Tuomet nieko 

nelauk ir pats tapk SAVANORIU teisme – padėk liudytojams ir nukentėjusiesiems teisme jaustis saugiau!  Kaip 
tu gali padėti liudytojams ir nukentėjusiesiems tapdamas savanoriu? Išklausyti Suteikti reikiamą informaciją 
Padėti susiorientuoti teisme

Komunikacijos skyrius
E. paštas: komunikacija@teismai.lt
Telefonas: 852514120
Internetas: www.teismai.lt
Facebook: www.facebook.com/LietuvosTeismai

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiai
Vilnius, Kaunas,

Šiauliai, Panevėžys,
Klaipėda

mailto:komunikacija@teismai.lt
http://www.teismai.lt
http://www.facebook.com/LietuvosTeismai
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Apie
Centras InLT teikia integracijos paslaugas pabėgėliams ir trečiųjų šalių migrantams. Taipogi siakiama šviesti lietuvos 
visuomenę apie pabėgėlius ir migrantus, skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir pasitikėjimą. Centre InLT yra 
teikiamos socialinės konsultavimos paslaugos, teisinės konsultavimo paslaugos, psichologo pagalba, lietuvių kalbos 
mokymai, įtraukimas į darbo rinką bei įvairūs renginiai ir išvykos.

Kviečia savanoriauti
• Pagalba centro InLT klientams 

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

Kita
• Pasirinktinai: lydėjimai pas gydytojus ir į kitas institucijas, lietuvių kalbos mokymas, pagalba organizuojant ir 

vedant renginius ir kt. įvairios veiklos

Eglė Butvydė, Socialinė darbuotoja
E. paštas: egle.butvyde@redcross.lt
Telefonas: 865696766
Internetas: www.redcross.lt
Facebook: www.facebook.com/www.redcross.lt

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:egle.butvyde@redcross.lt
http://www.redcross.lt
http://www.facebook.com/www.redcross.lt
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Apie
Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra užtikrinti globos 
(rūpybos), ugdymo ir trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą Klaipėdos miesto vaikams, likusiems 
be tėvų globos, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) bei dienos socialinės globos paslaugų teikimą 
senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia.

Kviečia savanoriauti
• Tėvų globos netekusių vaikų padalinys
• Suaugusių asmenų su psichikos negalia padalinys
• Senyvo amžiaus asmenų padalinys

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės sutartys
• Galimybė tobulėti

Kita
• Privalomoji medicininė sveikatos patikra (med. knygelė), privalomasis primosios pagalbos ir higienos įgūdžių 

pažymėjimai.

Lina Kazlauskienė, Direktoriaus pavaduotoja  
socialiniams reikalams
E. paštas: pavaduotoja@danespc.lt
Telefonas: 846497617
Internetas: www.danespc.lt

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama
individualiaiKlaipėda

mailto:pavaduotoja@danespc.lt
http://www.danespc.lt
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Apie
AIESEC yra globali jaunimo valdoma organizacija siekianti taikos ir žmonijos potencialo išpildymo. Kartu su partneriais 
ir kitomis organizacijomis, AIESEC skatina tarpkultūrinius mainus per savanoriškas veiklas ir profesionalias stažuotes.

Kviečia savanoriauti
• Savanoriavimas užsienyje

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai
• Galimybė tobulėti

Kita
• Savanorystės projektų galimybių yra visus metus, galima prisiderinti

Jolita Beliauskaite, Prezidentė
E. paštas: jolita.beliauskaite@aiesec.lt
Telefonas: 868441688
Internetas: http://aiesec.lt/
Facebook: www.facebook.com/AIESECinLithuania/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama
individualiai

120 pasaulio
šalys

mailto:jolita.beliauskaite@aiesec.lt
http://aiesec.lt
http://www.facebook.com/AIESECinLithuania
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Apie
Transparency International Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės organizacijos „Transparency International“ 
padalinys. Mūsų tikslas - skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje.

Kviečia savanoriauti
• Savanoriavimas užsienyje

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai

Kita
• Savanoriai įtraukiami į bendras organizacijos komandos veiklas: tyrimų vykdymą, organizacijai aktualios 

informacijos rinkimą, viešųjų konsultacijų, kitų korupcijos prevencijai skirtų renginių organizavimą, susitikimus 
su tikslinėmis grupėmis, dalyvavimą socialinėse akcijose bei kitas veiklas

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama
individualiai

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

Vilnius

mailto:ingrida@transparency.lt
http://www.transparency.lt
http://www.facebook.com/tilietuva
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Apie
Viena pirmųjų jaunimo veiklos organizacijų Lietuvoje, aktyviai veikianti nuo 1991 m. ir teikianti jauniems žmonėms 
socialines bei kultūrines paslaugas. Pagrindinis organizacijos tikslas yra „savarankiškam gyvenimui pasiruošęs jaunas 
žmogus“. Savarankiškumas suprantamas kaip būsena, kai žmogus sugeba pasirūpinti savimi bei jo aplinkoje esančiais 
žmonėmis ir yra laimingas kaip individas bei bendruomenės narys. VšĮ „Actio Catholica Patria“ centrai: atviras jaunimo 
centras „Vartai“, Savanorių centras, savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“

Kviečia savanoriauti
• Veikla Atviro jaunimo centre „Vartai“: saugaus užimtumo organizavimas (saugaus užimtumo organizavimas)
• Veikla savarankiškumo ugdymo centre „Kitaip“ (savanorystė su beišeinančiais ir jau išėjusiais jaunuoliais iš 

globos namų/ globėjų/ šeimynų)
• Veikla „A.C.Patria“ Savanorių centre (savanorystės pristatymai mokymo įstaigose, savanorystės sklaida ir kt. 

veiklos)

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipVisus metus

Kristina Mačiulytė, Vadovė
E. paštas: vadove.patria@gmail.com
Telefonas: 860019550
Internetas: www.patria.lt

Kaunas

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


Savanorystės pasiūlymai

56

Grįžti į turinį | Back to content

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

Kviečia savanoriauti
• Socialinį darbuotoją
• Darbas su socialiniais tinklais, klipų kūrimas (Viešųjų ryšių studentas, Audiovizualinio meno studentas, Kūrybinių 

industrijų studentas)

Sąlygos
• Lankstus grafikas
• Galimybė įsidarbinti
• Galimybė tobulėti

Kita
• Pagalba laisvalaikio ir sporto užsiėmimuose su asmenimis, turinčiais fizinę bei protinę negalią, ir 

vaikais,patiriančiais socialinę atskirtį.
• Iš savanorio tikimasi, kad jis yra motyvuotas, atsakingas, turi neišsenkančios kantrybės, nestokoja šypsenų, 

svajonių ir kūrybiško polėkio, nebijo klysti ir mokytis, mėgsta dirbti komandoje ir pasiekti užsibrėžtų rezultatų 
drauge.

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipVisus metus

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

Kaunas

mailto:info@miegantysdrambliai.lt
http://www.facebook.com/vsimiegantysdrambliai
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Apie
Advokatų profesinė bendrija „Būdvytis ir partneriai“ specializuojasi verslo teisės ir ginčų sprendimo srityje. Bendrijos
advokatai turi ilgametę patirtį sprendžiant įvairias verslo problemas, pertvarkant, įsigyjant, parduodant juridinius
asmenis, sudarant kompleksinius sandorius, atstovaujant klientus verslo ir mokestinių ginčų sprendime. 

Kviečia savanoriauti
• Savanorystė asistuojant advokatui

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne Taip3 mėn. 
(nuo sausio 2 d.)Kaunas

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

mailto:office@budvytis.eu
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Apie
Vytauto Didžiojo karo muziejus – vienas seniausių Lietuvos muziejų.

Kviečia savanoriauti
• Savanorystė įvairiuose muziejaus skyriuose

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

Kita
• Savanoriaituri galimybę susipažinti su muziejaus veikla, gauti darbo institucijoje patirties, pagilinti karybos 

istorijos žinias, realizuoti savo idėjas. Studentai gali prisidėti kuriant edukacines programas, organizuojant 
renginius, įgauti patirties dirbant muziejaus fonduose ar restauracinėse dirbtuvėse.

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

Laura Rimkutė, Kultūrinės veiklos vadybininkė
E. paštas: laura.rimkute@kam.lt
Telefonas: 862413302
Facebook: www.facebook.com/vytautodidziojo. karomuziejus/

mailto:laura.rimkute@kam.lt
http://www.facebook.com/vytautodidziojo
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VDU Karjeros centras
S. Daukanto g. 27-301, LT-44249 Kaunas 

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

www.karjera.vdu.lt

VMU Career Centre
S. Daukanto str. 27-301, LT-44249 Kaunas

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

www.career.vdu.lt

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