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Įvadas | Introduction

Prieš Jus vienuoliktasis 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 eleventh Catalogue of Internship and Volunteering Offers, which was issued by the 

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

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

useful in the pages that follow!

The catalogue provides a standardised presentation of enterprise, institution or organisation which is offering 

internship or volunteering opportunities, indicates the name and conditions of the offered internship / volunteering 

position. Each publication of an offer includes information about ability to combine activities with your studies, about 

the period of internship / volunteering, specifies which of offered positions are adapted for students with disabilities 

and which activities are organised in foreign languages. 

We hope that this catalogue will help you to find a place of internship or you will use an opportunity to test yourself 

in volunteering, which will be useful in finding your path to labour market!

VMU Career Centre is not responsible for the content of the offers published in the Catalogue. Companies and 

organisations decide themselves about the conditions of internship and/or volunteering.

Daugiau informacijos | For more information:
VDU Karjeros centras (Studentų reikalų departamentas) | VMU Career Centre (Student Affairs Department)

Adresas: S. Daukanto g. 27-301, LT-44249 Kaunas | Address: S. Daukanto str. 27, room 301, LT-44249 Kaunas

Internetas: www.karjera.vdu.lt | Website: 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://www.career.vdu.lt
mailto:karjera@vdu.lt
mailto:karjera@vdu.lt
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About
Adeo Web is an eCommerce agency with 10 years of experience in developing successful web solutions. They design, 
build and scale B2B and B2C digital solutions for their clients. With their vast network of specialized partners they 
cover the integrated development of a web solution with a result oriented approach. Adeo Web expertises in Strategy 
& Tactics, Content Strategy, UX/UI Design, Platform & Framework Development, Data Analytics, Hosting & Security, 
Optimization & Support, Consulting & Maintenance.

Proposed position
• Front-end Developer
• Back-end Developer

Conditions of the offer
• Good English language skills;
• Flexible working hours; 
• Access to employment; 
• Access to personal development; 
• To know one of React/Angular, the basics about WebPack, Redux; 
• To know the basics from PHP world: Symfony, Laravel; 
• To understand PSR standards and follow them

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

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

Yes YesAdjusted 
personallyKaunas

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

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

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

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

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

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

No Yes3 monthsKaunas

mailto:zilvinas@itc.lt
http://www.itc.lt
https://www.facebook.com/cvkaunas
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About
Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts is a non-governmental and a non-profit seeking organization, of 
the five regional chambers of commerce in Lithuania, unified by Association of Lithuanian Chambers. Our chamber, 
situated in the second biggest city of Lithuania, unifies various businesses, educational, scientific and high technology 
institutions. We are focusing on: business community consolidation; representation of our member‘s and general 
business needs and interests; support services for business development in the region and for international growth.

Proposed position
• Assistant of International Relations and Protocol Department

Conditions of the offer
• Good English language skills

Other
To assist in various department activities - business partner search, foreign market analysis, organization of seminars 
and various events, customer data managements and etc. There is an opportunity to participate in most Chamber 
events. Unfortunately, most of them are in Lithuanian language.

Agne Jaraite, Head of International Relations and Protocol 
Department
E-mail: agne.jaraite@chamber.lt
Phone: +370 623 73520
Internet: https://chamber.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/chamber.lt/

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

Yes YesAdjusted 
personallyKaunas

mailto:agne.jaraite@chamber.lt
https://chamber.lt
https://www.facebook.com/chamber.lt
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About
TI Lithuania is a non-political organisation that co-operates and coordinates its activities with governmental and 
non-governmental institutions in both Lithuania and abroad.

Proposed position
• TILC Intern

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

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

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

No YesAdjusted 
personallyVilnius

mailto:info@transparency.lt
http://www.transparency.lt/en
http://www.facebook.com/tilietuva


Intership Offers for English Speakers

9

Grįžti į turinį | Back to content

About
Western Union (WU) is a company on the move! We believe that when money moves, better things can happen. From 
small businesses and global corporations, to families near and far, or NGO’s in the most remote communities on 
Earth, WU helps people and business move money globally. We have a rich legacy of innovation, and are continuing 
to develop new and more convenient ways for our customers to send and receive money through digital, mobile and 
retail channels. We have a combined digital and retail network that spans over 200 countries and territories.

Proposed position
• Finance / Accounting; 
• AML Compliance / Fraud Prevention; 
• Technical support (Network; End user support; Testing); 
• Operations, HR / Communications

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

Asta Paulauskaitė, Internship Advisor
E-mail: Asta.Paulauskaite@westernunion.com
Phone: +37052588626
Internet: https://westernun.referrals.selectminds.com/
jobs/spring-internship-2020-21353
Facebook: https://www.facebook.com/WULithuania

The able period to 
recruit the student

Place of 
performance  
or execution:

Adapted for students 
with disabilities

Possible to combine 
studies and activities 
of the position

Yes No3 monthsVilnius

mailto:Asta.Paulauskaite@westernunion.com
https://westernun.referrals.selectminds.com/jobs/spring
https://westernun.referrals.selectminds.com/jobs/spring
https://www.facebook.com/WULithuania
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About
AIESEC is the biggest non-profit student organisation in the world, activating leadership in over 120 countries. 
Through short-term volunteering projects, AIESEC gives the chance to develop yourself on both a professional and 
personal level. With personal coaching, more than 70 years of experience and a worldwide network, AIESEC aims to 
enhance cross-cultural understanding and develop leadership qualities among today’s youth. Volunteering in Africa, 
Asia, South-America or Europe in more than 20 000 projects worldwide, with endless possibilities to go abroad for 6 
to 12 weeks. Make an impact by contributing to UN‘s SDGs.

Proposed position
• Language teaching opportunities
• Marketing
• International relations
• Economic development

Conditions of the offer
• Age limit - 18 to 30 years old
• Good English language skills
• Access to personal development
• Bilateral agreements will be signed

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
personally

More than 120  
countries and territories

Akvilė Kračiukaitė, Vice President of Outgoing Global 
Volunteer & Marketing
E. mail: akvile.kranciukaite@aiesec.lt
Phone: 863058801
Internet: http://aiesec.lt
Facebook: https://www.facebook.com/AIESECinLithuania

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

Kviečia atlikti praktiką
• Advokato ir/arba advokato padėjėjo asistentas

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

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip6 mėnesiaiKaunas

mailto:info@budvytis.eu
http://www.budvytis.eu
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Apie
Advokatų profesinė bendrija „Martovičius ir Damušis“ turi ilgametę patirtį teisinių paslaugų teikime.

Kviečia atlikti praktiką
• Teisinė praktika su galimybe įsidarbinti

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Atsakingas ir motyvuotas požiūris į patikėtas užduotis; 
• Puikios lietuvių kalbos žinios; 
• Gebėjimas greitai ir efektyviai rinkti bei sisteminti informaciją

Kamilė Dagilytė, Teisininkė
E. paštas: kamile@adv.lt
Telefonas: +370 612 04700

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip2 mėnesiaiKaunas

mailto:kamile@adv.lt
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Apie
Agrokoncerno grupė šiandien yra vienas didžiausias Lietuvos žemdirbių partnerių agrocheminio aptarnavimo, žemės 
ūkio produkcijos realizavimo ir kitose žemės ūkio verslo srityse. Kompanija jau gyvuoja daugiau nei 25m.

Kviečia atlikti praktiką
• Agronomo padėjėjas: Pagalba agronomui žemės ūkio bendrovėse

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne NeDerinama 
individualiai

Visoje 
Lietuvoje

mailto:personalas@agrokoncernas.lt
https://www.agrokoncernas.lt
https://www.facebook.com/Agrokoncernas
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Apie
Akademinė kredito unija – stabiliai veikianti finansinių paslaugų partnerė žmonėms ir verslui. Įmonės nariai – nuo 
studento iki išsilavinusio savo srities specialisto ir ambicingo verslininko – aktyvūs ir bendruomeniški. AKU personalas 
– novatoriška, mylinti savo darbą kvalifikuota komanda, partneriškai padedanti rasti geriausią sprendimą planų, norų 
ir svajų įgyvendinimui. AKU misija – teikti finansines paslaugas unijos nariams, užtikrinant didžiausią naudą, geriausią 
aptarnavimą ir tvarų unijos augimą. Akademinė kredito unija yra kooperatinė kredito įstaiga, kurios pagrindinis tikslas 
yra teikti finansines paslaugas savo nariams maksimaliai naudingomis sąlygomis

Kviečia atlikti praktiką
• Kreditų vadybininkės asistentas (-ė)

Sąlygos
• Grafikas suderinamas su studentu

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipVisą laikąKaunas

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

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

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

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiAnykščiai

mailto:direktorius@menuinkubatorius.lt
http://www.menuinkubatorius.lt
http://www.facebook.com/anyksciu.menu.inkubatorius
http://www.facebook.com/anyksciu.menu.inkubatorius
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Apie
BCT yra inovatyvi įmonė gaminanti tikslius mechaninius komponentus. Mūsų detalės yra naudojamos automobilių, 
įvairios paskirties mašinų gamybos, medicininės reabilitacinės technikos ir energetikos pramonės šakose.

Kviečia atlikti praktiką
• Pardavimų vadybininko asistentas; 
• Praktika buhalterijos skyriuje; 
• Įrengimų priežiūros meistro praktika

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

Vaida Mačiunskaitė, Personalo vadybininkė
E. paštas: personalas@bct-parts.com
Telefonas: 867398756
Internetas: http://www.baltec-cnc.com
Facebook: https://www.facebook.com/BaltecCNC/

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
https://www.facebook.com/BaltecCNC
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Apie
Aukštųjų technologijų įmonių grupė, kuri specializuojasi trijose veiklos srityse: gaminame saulės elementus bei 
modulius, korekcinius akinių lęšius ir optines laikmenas.

Kviečia atlikti praktiką
• Marketingas; 
• Logistika; 
• Pardavimai; 
• Pirkimai; 
• Gamyba

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

Dovilė Kvedarienė, Personalo vadybininkė
E. paštas: dovile.kvedariene@bodgroup.com
Telefonas: 37061806966
Internetas: https://www.bodgroup.com/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Derinama 
individualiaiVilnius Derinama 

individualiai
Derinama 

individualiai

mailto:dovile.kvedariene@bodgroup.com
https://www.bodgroup.com
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Apie
Daugiau nei 10 metų buhalterines paslaugas teikianti bendrovė tapo geru verslo partneriu - Verslo buhalteriu. Kokybė 
ir patikimumas yra prioritetiniai mūsų veiklos tikslai. Sukaupę nemažą patirtį buhalterinės apskaitos srityje, nebijome 
ja pasidalinti ir su norinčiais įgauti praktinės patirties asmenimis.

Kviečia atlikti praktiką
• Apskaitininkas; 
• Personalo administratorius

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Buhalterinės apskaitos, administravimo sričių išmanymas

Darius Žvirblis, Direktorius
E. paštas: darius@verslobuhalteris.lt
Telefonas: 37062030902
Internetas: www.verslobuhalteris.lt
Facebook: https://www.facebook.com/City-Business-
Group-UAB-629803543865984/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:darius@verslobuhalteris.lt
http://www.verslobuhalteris.lt
https://www.facebook.com/City
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Apie
UAB Druskininkų Rasa yra didžiausia vandens išgavimo ir išpilstymo įmonė Baltijos šalyse. Šiemet kompanija švenčia 
20 metų gimtadienį, džiaugiasi turėdama sukaupusi didelę patirtį tiek nuosavų tiek privačių vandens prekinių ženklų 
rinkoje.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika Komercijos / Marketingo skyriuje; 
• Praktika finansų, apskaitos, administracijos srityse

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

Gintarė Norvaišė, Rinkodaros vadovė
E. paštas: gintare@rasa.lt
Telefonas: 861204652
Internetas: www.rasa.lt
Facebook: https://www.facebook.com/Druskininku.RASA

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:gintare@rasa.lt
http://www.rasa.lt
https://www.facebook.com/Druskininku.RASA
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Apie
Buhalterinės apskaitos paslaugos, konsultacijos mokesčių klausimais

Kviečia atlikti praktiką
• Buhalteris

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Galimybė tobulėti; 
• Buhalterinės apskaitos pagrindai

Laimutis Bagdžius, Direktorius
E. paštas: finansininkas@finansininkas.com
Telefonas: +370 670 34449
Internetas: www.finansininkas.com

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:finansininkas@finansininkas.com
http://www.finansininkas.com
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Apie
“Globay” yra kompanijų grupė teikianti automobilių logistikos sprendimus ir paslaugas automobilių gamintojams, 
prekybos agentams, naudotų automobilių pardavėjams ir vežėjams.

Kviečia atlikti praktiką
• Transporto vadybininkas; 
• Ekspedicijos vadybininkas; 
• Klientų vadybininkas

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

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip1 mėnuoUkmergė

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

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika audito skyriuje; 
• Praktika apskaitos skyriuje; 
• Praktika finansų skyriuje

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

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiai

Vilnius; Kaunas;
Klaipėda

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

Kviečia atlikti praktiką
• Ekspedicijos skyriuje; 
• Draudimo skyriuje

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

Kita
Praktika naudinga Pardavimų vadybos ir Teisės studentams

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:amardosaite@hegelmann.com
http://www.hegelmann.com
https://www.facebook.com/HegelmannGroup
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Apie
Teikia paslaugas darbdaviams ir ieškantiems darbo nuo 1993 metų. Mūsų pagrindinė veikla - personalo atranka ir 
paieška, konsultacijos darbuotojų parinkimo klausimais. Taip pat teikiame paslaugas darbo ieškantiems: konsultuojame 
apie galimybę susirasti darbą ir įsitvirtinti darbo rinkoje, teikiame darbo pasiūlymus.

Kviečia atlikti praktiką
• Personalo vadybininkas

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

Kita
Atsakomybės: Personalo paieška ir atranka; Atrankų organizavimas; Darbo pokalbiai su kandidatais, kandidatų 
vertinimas; Socialinių tinklų priežiūra

Žilvinas Padegimas, Direktorius
E. paštas: zilvinas@itc.lt
Telefonas: +370 698 34480
Internetas: www.itc.lt; www.cvzona.lt
Facebook: https://www.facebook.com/cvkaunas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:zilvinas@itc.lt
http://www.itc.lt
http://www.cvzona.lt
https://www.facebook.com/cvkaunas
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Apie
Mes jaukiausia ir draugiškiausia kalbų mokykla Kaune!  Nedirbame iš vadovėlio, atsižvelgiame į kiekvieno studento 
poreikius bei galimybes, mokymosi medžiagą bei metodus pritaikome individualiai.  Mūsų komanda yra veržli ir 
energinga. Iš kitų kalbos mokyklų išsiskiriame tuo, kad pamokų planus kuriame kiekvienam mokiniui individualiai. 
Esame dėmesingi klientų norams ir poreikiams. Pamokų metu pasitelkiame įvairius smagius žaidimus, vaizdo įrašus, 
kalbėjimo užduotis. Suteikiame galimybę mokytis nuotoliniu būdu, mokome šnekamosios bei specialios anglų kalbos, 
padedame efektyviai pasiruošti darbo pokalbiui ir parašyti CV.

Kviečia atlikti praktiką
• Anglų kalbos mokytojas; 
• Vokiečių kalbos mokytojas

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys; 
• Geri anglų ir vokiečių kalbų įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Kvalifikacijos tobulinimo kursai, seminarai; 
• Žaidimų vakarai, išvykos.

Kita
Pasiūlymai anglų kalbos arba anglų ir vokiečių kalbų filologijos studentams.

Eglė Aleksandravičiūtė, Personalo vadovė
E. paštas: e.aleksandraviciute@speakup.lt
Telefonas: 37063468606
Internetas: speakup.lt
Facebook: https://www.facebook.com/
SpeakUpKalbuMokykla/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:e.aleksandraviciute@speakup.lt
http://speakup.lt
https://www.facebook.com/SpeakUpKalbuMokykla
https://www.facebook.com/SpeakUpKalbuMokykla
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Apie
Kalėjimų departamentas - Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pavaldi įstaiga, organizuojanti kardomojo 
kalinimo (suėmimo) ir teismų nuosprendžiais paskirtų kriminalinių bausmių vykdymą, taip pat vadovaujanti ir 
kontroliuojanti probacijos tarnybos ir laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą.

Kviečia atlikti praktiką
• Socialinių mokslų srities studentams

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

Indrė Arbačiauskienė, Specialistė
E. paštas: indre.arbaciauskiene@kaldep.lt
Telefonas: 852719019
Internetas: http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-
departamentas/pradzia.html
Facebook: https://facebook.com/kaldepartamentas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:indre.arbaciauskiene@kaldep.lt
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/pradzia.html
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/pradzia.html
https://facebook.com/kaldepartamentas
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Apie
Atsakingas požiūris į darbą, lankstumas, profesionalumas, noras suprasti klientų poreikius ir juos įgyvendinti, 
sąžiningumas ir žodžio laikymasis yra tai, kas leidžia MUMS JUDĖTI PIRMYN!

Kviečia atlikti praktiką
• Transporto ir logistikos srityje; 
• Buhalterinės apskaitos srityje; 
• Administravimo ir personalo valdymo srityje

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Geri anglų ir rusų kalbų įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas;
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Automobilis - privalumas

Daiva Brovko-Aleksandravičienė, Personalo vadybininkė
E. paštas: daiva@kamida.lt
Telefonas: +370 698 36728
Internetas: http://www.kamidagroup.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

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

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

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

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

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:marija@kaunas2022.eu
http://www.kaunas2022.eu
https://www.facebook.com/kaunas2022
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Apie
Savivaldybės įsteigta biudžetinė įstaiga, teikianti 6-11 metų vaikams pradinį išsilavinimą

Kviečia atlikti praktiką
• Pradinis ugdymas; 
• Specialioji pagalba (logopedas, spec. pedagogas); 
• Psichologas

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

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

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

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

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

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:l.volskis@kvb.lt
http://www.kvb.lt
http://www.facebook.com/kvb.lt


Praktikos pasiūlymai

31

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“ – besimokanti ikimokyklinė įstaiga, ugdanti 1-6 metų amžiaus vaikus, akcentuojanti 
patirtinio ugdymosi principus, kurianti aplinką, tenkinančią vaikų žinių troškimą bei poreikį veikti ir kurti, siekianti 
užtikrinti mokyklinę brandą. Įstaigoje dirba jaunas ir veržlus kolektyvas, nebijantis iššūkių ir naujovių, dalyvaujantis 
ES projektuose ir nebijantis bendrauti užsienio (anglų, rusų) kalbomis.

Kviečia atlikti praktiką
• Ikimokyklinio ugdymo mokytojo veika (lietuvių kalba); 
• Ikimokyklinio ugdymo mokytojo veikla (anglų kalba); 
• Meninio ugdymo mokytojo veika; 
• Psichologo veika

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

Zina Langaitienė, Direktorės pavaduotoja ugdymui
E. paštas: aviliukasvd@gmail.com
Telefonas: 861006587
Internetas: www.aviliukas.net

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:aviliukasvd@gmail.com
http://www.aviliukas.net
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Apie
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, siūlanti kokybišką ir kryptingą vaikų ugdymą, artimą ryšį su ugdytinių tėvais, profesionalų 
ir intelektualų pedagogų kolektyvą.

Kviečia atlikti praktiką
• Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai; 
• Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjai

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

Rita Noreikienė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
E. paštas: darzelis@zingsnelis.kaunas.lm.lt
Telefonas: 8 37 46 0166
Internetas: https://www.zingsnelis.kaunas.lm.lt/lt/
Facebook: https://www.facebook.com/zingsnelis/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:darzelis@zingsnelis.kaunas.lm.lt
https://www.zingsnelis.kaunas.lm.lt/lt
https://www.facebook.com/zingsnelis
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Apie
Ikimokyklinė ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, 
laiduojantį vaiko asmenybės skleidimąsi. Tikslas - ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo 
motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.

Kviečia atlikti praktiką
• Mokytojo; 
• Pavaduotojo ugdymui; 
• Administratoriaus

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu; 
• Edukologijos, Švietimo vadybos, Administravimo studentams

Jurgita Martinaitienė, Direktorė
E. paštas: jurgita.petretyte@gmail.com
Telefonas: 8 600 59033
Internetas: https://www.zuvintas.kaunas.lm.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/zuvintodarzelis/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:jurgita.petretyte@gmail.com
https://www.zuvintas.kaunas.lm.lt
https://www.facebook.com/zuvintodarzelis
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Apie
Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ - kūrybiškai dirbanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Ugdome vaikus nuo 1,5 m. iki 
mokyklinio amžiaus. Esame atviri naujovėms ir pokyčiams, siekiame plėtoti STEAM gebėjimų ugdymą bei prisitaikyti 
prie individualių vaikų poreikių. Organizuojame veiklas taip, kad  kiekviena darželyje praleista diena vaikui būtų 
įdomi, prasminga ir saugi.

Kviečia atlikti praktiką
• Studentus, studijuojančius ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką; 
• Psichologijos studentus

Sąlygos
• Lankstus grafikas

Sonata Lažauninkienė, Direktorė
E. paštas: direktore@darzelistukas.lt
Telefonas: 37062064038
Internetas: https://www.darzelistukas.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:direktore@darzelistukas.lt
https://www.darzelistukas.lt
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Apie
Visuomeninė organizacija, dirbanti su moterimis ir moterų labui. Mūsų misija - pagerinti moterų padėtį Lietuvoje, 
sprendžiant jų užimtumo, verslo kūrimo bei plėtros, moterų lyderių ugdymo bei viešosios politikos įtakojamo moterų 
lygiateisiškumo klausimais problemas.

Kviečia atlikti praktiką
• Biuro administravimas; 
• Projektų koordinavimas; 
• Išorinė komunikacija; 
• Renginių organizavimas

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

Rasmina Čepkauskienė, Direktorė
E. paštas: rasmina@muic.lt
Telefonas: 861245945
Internetas: http://www.muic.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/kauno.muic.5

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:rasmina@muic.lt
http://www.muic.lt
https://www.facebook.com/kauno.muic
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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
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė atlikti praktiką nuotoliniu būdu

Kita
Laukiame nuoširdaus, empatiško žmogaus, kuris padės Pagalbos moterims liniją padaryti žinomesnę!

Aušra Stankūnienė, Savanorių koordinatorė
E. paštas: moterulinija@gmail.com
Telefonas: +370 616 88448
Internetas: www.pagalbosmoterimslinija.lt
Facebook: https://www.facebook.com/pagalbos.linija/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:moterulinija@gmail.com
http://www.pagalbosmoterimslinija.lt
https://www.facebook.com/pagalbos.linija
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Apie
Kauno Panemunės pradinė mokykla – moderni švietimo įstaiga, kurioje dirba pozityvūs, pasitikintys savimi, entuziastingi, 
motyvuoti ir atviri naujoms patirtims pedagogai. Pagrindinis mokyklos tikslas – savarankiškos, kūrybingos, pagarbios, 
saugios ir bendradarbiaujančios asmenybės ugdymas. Čia siekiama nuolatinės mokinio asmeninės pažangos ir 
aukštų akademinių pasiekimų. Mokykloje ugdymas(is) vyksta unikaliose mokymosi aplinkose, kurių dinamiškumas ir 
funkcionalumas skatina mąstymą, kūrybiškumą, kur mokytis yra įdomu ir smagu.

Kviečia atlikti praktiką
• Mokytojo asistentas

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti; 
• Tikimės, kad studentas bus motyvuotas kurti, planuoti ir organizuoti kokybišką pradinių klasių mokinių 

ugdymą(si), gebės savarankiškai organizuoti turiningą ir aktyvų pradinių klasių mokinių laisvalaikį mokykloje.

Giedrė Stankevičiūtė, Direktorės pavaduotoja
E. paštas: pavaduotoja@panemune.kaunas.lm.lt
Telefonas: 869453983
Internetas: https://www.panemune.kaunas.lm.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/
Kauno-Panemun%C4%97s-pradin%C4%97-
mokykla-122055067817093/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne NeDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:pavaduotoja@panemune.kaunas.lm.lt
https://www.panemune.kaunas.lm.lt
https://www.facebook.com/Kauno
https://www.facebook.com/Kauno
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Apie
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – didžiausia Kauno ir Marijampolės regionų verslo bendruomenę telkianti 
ir paslaugas verslui plėtojanti organizacija.  Rūmai jungia daugiau nei 550 narių. Rūmai atstovauja bendriesiems 
verslo interesams, teikia verslo kontaktų, kompetencijos kėlimo, tarptautinės plėtros paslaugas (rinkos, partnerių 
paieška), organizuoja apskritojo stalo diskusijas, verslo pusryčius, konferencijas ir forumus, vykdo valstybės deleguotas 
funkcijas.

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose

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

Vera Mileikienė, Verslo bendruomenės skyriaus vadovė
E. paštas: vera.mileikiene@chamber.lt
Telefonas: 8 615 14483
Internetas: www.chamber.lt
Facebook: facebook.com/chamber.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

TaipDerinama 
individualiaiKaunas Derinama 

individualiai

mailto:vera.mileikiene@chamber.lt
http://www.chamber.lt
http://facebook.com/chamber.lt
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Apie
Įstaiga vykdanti ikimokyklinį ir pradinį ugdymą, vaikų ir suaugusių neformalųjį švietimą.

Kviečia atlikti praktiką
• Ikimokyklinio ugdymo mokytojas; 
• Pradinių klasių mokytojas; 
• Neformalus švietimas

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Pedagogikos studentai

Renata Litvinė, Laikinai einanti direktoriaus pareigas
E. paštas: batniava.mokykla@gmail.com
Telefonas: 862020052
Internetas: https://batniava.kaunas.lm.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiai

Kauno r., 
Bubių k.

mailto:batniava.mokykla@gmail.com
https://batniava.kaunas.lm.lt
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Apie
Kauno rajono savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 
Įstaigoje veikia 11 grupių, kurias lanko 2-7 metų amžiaus vaikai. Teikiamos logopedo, psichologo, neformaliojo ugdymo, 
meninio ugdymo mokytojo paslaugos. Veikla organizuojama  meninio ugdymo ir sporto salėse, baseine, saugaus 
eismo centre, kūrybos ir dailės studijoje, žaidimų ir poilsio aikštelėse, lauko krepšinio aikštelėje. Įrengti potyrių ir 
labirintų takai. Įstaiga aktyviai dalyvauja Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų veikloje, tarptautinėje vaikų socialinių 
gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“. Į bendrą ugdymo procesą integruota sveikatos stiprinimo programa. 
Nacionalinė vertinimo komisija 2018 metais įstaigą pripažino Mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtoja.

Kviečia atlikti praktiką
• Ikimokyklinio ugdymo mokytojas; 
• Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Ikimokyklinio ugdymo studijų programos studentai

Kita
Praktika informatikos mokslų studijų programos studentams; menų studijų programos studentams; socialinių mokslų 
(psichologija, socialinis darbas) programos studentams; Pritaikyta neįgaliesiems (turime pakėlėją į I aukšto patalpas, 
WC, nėra slenksčių).

Sonia Makaveckienė, Direktorė
E. paštas: l.d.azuolelis@gmail.com
Telefonas: 865261218
Internetas: https://ldazuolelis.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/Kauno-r-
Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip3 mėnesiaiKauno r., 
Akademijos mstl.

mailto:l.d.azuolelis@gmail.com
https://ldazuolelis.lt
https://www.facebook.com/Kauno
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Apie
Kauno Senamiesčio progimnazija siekia, kad  1-8 klasių mokiniai užaugtų, išmoktų, patirtų,  suprastų ir savo gyvenimo 
kelią surastų. Progimnazija  siekia sudaryti mokiniams kuo geresnes galimybes ugdytis, atskleisti savo gabumus ir 
siekti kuo geresnių rezultatų.

Kviečia atlikti praktiką
• Etikos mokytojas; 
• Anglų kalbos mokytojas; 
• Pradinių klasių mokytojas

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

Kita
Praktika Etiką studijuojantiems studentams; Praktika anglų kalbą studijuojantiems studentams; Praktika pradinį 
ugdymą studijuojantiems studentams

Gita Levickienė, Direktorė
E. paštas: senamprm@senamiestis.kaunas.lm.lt
Telefonas: 8 37 222444
Internetas: www.senamiestis.kaunas. lm.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip3 mėnesiaiKaunas

mailto:senamprm@senamiestis.kaunas.lm.lt
http://www.senamiestis.kaunas
http://lm.lt
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Apie
Kauno Suzukio pradinėje mokykloje mokosi I -IV klasių mokiniai (7-10 m. amžiaus) bei priešmokyklinių grupių 
auklėtiniai (5 - 6 m. amžiaus). 2019-2020 m.m. mokykloje yra 18 klasių komplektų. Pamokos prasideda 8.30 val., 
baigiasi 12.20 arba 13.35 val. Po pamokų mokiniais siūlomas gausus neformaliojo ugdymo užsiėmimų skaičius, veikia 
prailginta dienos priežiūros grupė. Grupės darbo laikas - iki 17.30 val., neformaliojo ugdymo užsiėmimai baigiasi 
iki mokyklos uždarymo - 20.00 val. Kartu su pradinių klasių mokytojais dirba dalykininkų komanda (sporto, šokio, 
muzikos, dailės, teatro, užsienio kalbų, šachmatų, etikos,  tikybos mokytojai). Individualias instrumento pamokas veda 
kvalifikuoti  Lietuvos Suzuki asociacijos mokytojai. Mokykloje daug dėmesio skiriama tėvų įtraukimui į užsiėmimus, 
aktyvus jų dalyvavimas mokyklos gyvenime sveikintinas. Mokykla pasižymi gausiais kultūriniais renginiais - parodomis, 
koncertais, spektakliais. Daug edukacinių užsiėmimų vyksta netradicinėse erdvėse.

Kviečia atlikti praktiką
• Užsienio kalbų studijų praktikantai galėtų stebėti užsienio kalbos pamokas pradinės klasėse, padėti mokiniams 

individualiai arba grupinio darbo metu, siūlyti inovatyvius pamokų elementus, vesti dalį ar visą pamoką 
patyrusių mokytojų priežiūroje. Galimos veiklos ne tik pamokų metu; 

• Menotyros praktikantai galėtų stebėti teatro, šokio, dailės, muzikos pamokas, padėti mokiniams individualiai 
ar organizuojant darbą grupėse, siūlyti inovatyvias menines veiklas, vesti dalį ar visą pamoką, prižiūrint 
mokytojams - dalykininkams. Galimos veiklos ir po pamokų; 

• Ne Ugdymo pagalbos praktikai tinka bet kurios specialybės studentai, pasiryžę išbandyti savo jėgas darbe su 
vaikais, ypač būsimieji psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai. Galimi užsiėmimai ir mišriose 
darbo grupėse, dalyvaujant mokinių tėvams.

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

Dėja Aukštkalnytė, Direktorė
E. paštas: pradine@suzukimokykla.kaunas.lm.lt
Telefonas: +370 68586778
Internetas: suzukimokykla.kaunas.lm.lt
Facebook: https://www.facebook.com/suzukimokykla/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipSemestrasKaunas

mailto:pradine@suzukimokykla.kaunas.lm.lt
http://suzukimokykla.kaunas.lm.lt
https://www.facebook.com/suzukimokykla
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Apie
Neformalaus švietimo mokykla, dirbanti gamtos ir tiksliųjų mokslų srityje

Kviečia atlikti praktiką
• Biochemikas; 
• Mikrobiologas

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Baltymų gryninimo (chromatografijos) ir elektroforezės metodų išmanymas; 
• Augalų mikrodauginimosi metodų išmanymas

Vladimir Orlov, Direktorius
E. paštas: mokykla@septintasfortas.lt
Telefonas: 37065566550
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
AB „Kelių priežiūra“ įkurta 2017 m., kai 11 regioninių kelių priežiūros įmonių buvo sujungtos į vieną. Tai viena 
didžiausių Lietuvos įmonių, vienijanti daugiau kaip 2400 kompetentingų savo srities ekspertų ir prižiūrinti virš 21 000 
km valstybinės reikšmės kelių. Įmonė siekia būti regiono lydere – profesionalumo, efektyvumo ir modernios vadybos 
pavyzdžiu kelių infrastruktūros srityje.

Kviečia atlikti praktiką
• Buhalterijos skyriuje; 
• Viešųjų pirkimų skyriuje; 
• Kelių priežiūros valdymo centre,  kur naudojantis pažangiausia pasaulyje kelių priežiūros programine įranga yra 

stebima visos Lietuvos kelių būklė

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

Asta Bardauskienė, Personalo atrankų partnerė
E. paštas: personalas@keliuprieziura.lt
Telefonas: +370 614 44356
Internetas: www.keliuprieziura.lt
Facebook: https://www.facebook.com/keliuprieziura/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiai

Kaunas; Papildomos vietos 
Klaipėdoje ir Šiauliuose

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


Praktikos pasiūlymai

45

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
UAB KURANA – unikali gamykla, kuri pirmoji Europos Sąjungoje apjungė biodegalų bei elektros ir šiluminės energijos 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos procesus į vieną nepertraukiamą technologinę grandinę. Gamybai 
reikalingi grūdai iš Lietuvos ūkininkų (naudojami žmonių maistui netinkami kvietrugiai, kurie auga ir nederlingose, 
smėlėtose žemėse) perdirbami į misą, iš kurios gaminamas etilo alkoholis. Šio gamybos proceso šalutinis produktas 
yra žlaugtai. Bioreaktoriuose anaerobinio skaidymo proceso metu jie paverčiami į biomasę ir biodujas. Deginant 
biodujas kogeneracinėje jėgainėje, gaminama elektros ir šilumos energija. Biomasė dekantuojama ir šio proceso metu 
gaunamos kompostinės trąšos bei digestatas. Digestatas filtruojamas nanofiltracijoje, po kurios gautas švarus vanduo 
sugrąžinamas į etanolio gamybą, o kitas šio etapo šalutinis produktas – skystos trąšos, panaudojamos žemės ūkyje. 
Visa produkcija – ekologiška, o bioetanolis išskiria 71 proc. mažiau anglies dvideginio nei bazinis benzinas. Gamybos 
technologinis procesas maksimaliai automatizuotas, žaliavų ir pagamintos produkcijos kokybės kontrolę atlieka 
atestuota laboratorija. Ji aprūpinta visais būtinais naujausiais laboratoriniais prietaisais ir turi galimybę kontroliuoti 
visus gamybos etapus, – pradedant pirmo grūdo priėmimu ir baigiant galutiniais produktais. Esame ambicinga ir 
nuolat tobulėjanti komanda, kur vyrauja pagarba, kolegiškumas ir bendro tikslo siekimas, todėl visada ieškome 
talentingų komandos narių. Jei esi vienas iš jų – prisijunk!

Kviečia atlikti praktiką
• Atsinaujinančių energijos išteklių technologijų studentams; Gamybos ir perdirbimo inžinerijos studentams; 

Biochemijos studijų studentams; Informatikos sistemų studentams; Mechanikos inžinerijos studentams

Sąlygos
• Lankstus grafikas; Laukiami motyvuoti studentai, su kuriais bus tariamasi dėl priimtiniausių sąlygų; Galimybė 

įsidarbinti po studijų (individuliai – galimybė apmokėti praktiką sudarius ir darbo sutartį)

Neringa Čergelytė, Administracijos padalinio vadovė
E. paštas: info@kurana.lt
Telefonas: 8 615 92732
Internetas: www.kurana.lt
Facebook: https://www.facebook.com/kuranabiofuel/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiPasvalys

mailto:info@kurana.lt
http://www.kurana.lt
https://www.facebook.com/kuranabiofuel
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Apie
Tai aktyvus ir modernus laipiojimo centras visai šeimai bei aktyviems žmonėms. Teikiame kokybiškas ir išskirtines 
laipiojimo, laisvalaikio bei užimtumo paslaugas, tokias kaip laipiojimas dirbtinių uolų salėje, profesionalios treniruotės 
vaikams ir suaugusiems, kelionės, gimtadieniai ir renginiai bei stovyklos.

Kviečia atlikti praktiką
• Viešųjų ryšių; 
• Audiovizualinio meno; 
• Kūrybinių industrijų

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

Kita
Komunikacija su klientais, straipsnių rašymas, redagavimas, vertimas, spaudos darbai, komunikacija socialiniuose 
tinkluose; Media klipų kūrimas, fotografavimas, asmeninės iniciatyvos; Pagalba organizuojant renginius, vedant 
edukacinius užsiėmimus ir ruošiant naujas programas, veiklos vykdomuose projektuose 

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipSemestrasKaunas

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

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

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

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

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

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

http://www.lei.lt
mailto:Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
http://www.lei.lt
https://www.facebook.com/lietuvos.energetikos.institutas
https://www.facebook.com/lietuvos.energetikos.institutas
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Apie
Didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines 
jaunimo organizacijų sąjungas. Mūsų gretose šiuo metu yra 68 didžiausios nacionalinės ir regioninės jaunimo 
organizacijos, o tai – tūkstančiai jaunų žmonių po vienu skėčiu.

Kviečia atlikti praktiką
• Ryšių su visuomene praktika; 
• Eurodesk Lietuva praktika komunikacijos srityje

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

Kita
Ryšių su visuomene praktikos užduotys: Socialinių tinklų valdymas, internetinio puslapio administravimas;  Tekstų 
rašymas;  Informacinių, pilietinių kampanijų organizavimas;  Darbas su žiniasklaidos priemonėmis;  Komunikacijos 
planų valdymas;  Įvaizdžio kūrimas ir palaikymas. Eurodesk Lietuva praktikos užduotys: Kūrybinių ir inovatyvių 
sprendimų komunikacijoje taikymas; noras augti, mokytis ir tobulėti;  pasiryžimas būti geru, geresniu ir pačiu 
geriausiu savo srityje;  itin geros lietuvių ir kitos užsienio kalbos žinios;  pomėgis ir gebėjimas dirbti su informacija, 
jos apdorojimu.

Julija Trumpickaitė, Komunikacijos koordinatorė
E. paštas: informacija@lijot.lt
Telefonas: 37069586398
Internetas: www.lijot.lt
Facebook: https://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
https://www.facebook.com/LiJOTorg
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Apie
Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ yra nacionalinė profesinė sąjunga, jungianti Lietuvos Respublikos įmonėse, 
įstaigose ir organizacijose veikiančias profesines sąjungas.

Kviečia atlikti praktiką
• Teisininkas

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Geri anglų ir rusų (privalumas) kalbų įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Neturėjimas žalingų įpročių; 
• Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija)

Raminta Milčiūtė, Administratorė
E. paštas: info@sandrauga.lt
Telefonas: 837206597 arba +37065585311
Internetas: www.sandrauga.lt
Facebook: https://www.facebook.com/sandrauga/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne Taip1-3 mėnesiaiKaunas

mailto:info@sandrauga.lt
http://www.sandrauga.lt
https://www.facebook.com/sandrauga
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Apie
Teisingumo ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o 
įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina teisingumo ministrui pavestose valdymo srityse

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika LR Teisingumo ministerijoje

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Praktikos sąlygos nurodytos čia: http://tm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/studentu-praktika-ministerijoje; 
• Praktika atliekama bendru sutarimu su studentu; 
• Kandidatuojant yra reikalingas Universiteto užklausimas / raštas dėl šio universiteto studento, pageidaujančio 

atlikti praktiką Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiVilnius

http://tm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/studentu
mailto:rita.kamarauskiene@tm.lt
http://www.tm.lt
https://www.facebook.com/teisingumas
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Apie
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos centrinė buveinė įsikūrusi Akademijos miestelyje (Kėdainių r.). Šiuo metu 
46 rajonų ir savivaldybių biuruose dirba daugiau nei 400 darbuotojų. Jie klientams teikia kompleksines buhalterinės 
apskaitos, verslo ekonomikos, augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos 
paslaugas, konsultuoja, vykdo mokymus.

Kviečia atlikti praktiką
• Buhalterinės apskaitos konsultantai / specialistai; 
• Verslo ekonomikos konsultantai / specialistai; 
• Gyvulininkystės konsultantai / specialistai; 
• Augalininkystės konsultantai / specialistai;
• Miškininkystės specialistai;
• Darbų saugos specialistai.

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

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiai

Visa
Lietuva

mailto:judita.bilviniene@lzukt.lt
http://www.lzukt.lt
http://www.facebook.com/LZUKT
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Apie
MAXIMA LT -  suteikianti realias galimybes saviraiškai ir karjerai. Šiandien prekybos tinklo MAXIMA kūrimosi istorija 
galima drąsiai vadinti verslo sėkmės istorija.  Įmonė sukūrusi daugiau nei 15 000 tūkst. darbo vietų ir metai iš metų 
išlaikanti stabilaus ir patikimo darbdavio vardą.

Kviečia atlikti praktiką
• Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriuje; 
• Personalo administravimo skyriuje; 
• IT pagalbos skyriuje; 
• Rinkodaros departamente

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

Auksė Bagdžiūtė, Personalo vadybininkė
E. paštas: Aukse.bagdziute@maxima.lt
Telefonas: 862601106
Internetas: http://karjera.maxima.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip Taip3 mėnesiaiVilnius

mailto:Aukse.bagdziute@maxima.lt
http://karjera.maxima.lt
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Apie
Metelių regioninis parkas įkurtas, siekiant išsaugoti didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų ir jų apylinkių kraštovaizdį, jų 
gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

Kviečia atlikti praktiką
• Darbas su lankytojais, dokumentais, teritorijos patikrinimai, pagalba monitoringuose ir teritorijos tvarkyme

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

Tomas Pikūnas, Vyr. specialistas
E. paštas: tomas.pikunas@meteliuparkas.lt
Telefonas: 867938928
Internetas: www.meteliuparkas.lrv.lt, www.meteliuparkas.lt
Facebook: https://www.facebook.com/meteliuparkas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiLazdijų rajonas

mailto:tomas.pikunas@meteliuparkas.lt
http://www.meteliuparkas.lrv.lt
http://www.meteliuparkas.lt
https://www.facebook.com/meteliuparkas
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Apie
Panemunių regioninis parkas įkurtas, siekiant išsaugoti kultūrinį ir gamtinį Nemuno žemupio su šlaitų eroziniais 
kompleksais kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei stambiausios Lietuvoje karų su kryžiuočiais laikotarpio XIII – XV 
a. Nemuno gynybinės linijos fragmentus – Nemuno slėnio šlaitus su piliakalniais, piliavietėmis, unikaliomis pilimis, 
kapinynais, taip pat pirmųjų žmonių gyvenviečių liekanas, urbanistinius Veliuonos ir Seredžiaus kompleksus, dvarų 
ansamblius su parkais ir kitas kultūros paveldo vertybes.

Kviečia atlikti praktiką
• Darbas su lankytojais: edukacinių programų vedimas, informacijos teikimas lankytojams lankytojų centre, 

renginių organizavimas

Sąlygos
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti

Greta Šulcaitė, Rekreacijos rinkodaros specialistė
E. paštas: greta.sulcaite@prpd.lt
Telefonas: 867405359
Internetas: http://prpd.lt/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiai

Jurbarko 
rajonas

mailto:greta.sulcaite@prpd.lt
http://prpd.lt
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Apie
Neformalus ugdymas, technologinis ugdymas, inžinerija, robotika, aukštosios technologijos.

Kviečia atlikti praktiką
• Ikimokyklinukų mokytojas; 
• Pradinių klasių mokytojas; 
• 5-7 klasių mokytojas

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

Artūras Zaveckas, Projektų vadybininkas
E. paštas: arturas@robotikosmokykla.lt
Telefonas: +370 612 37700
Internetas: https://www.robotikosmokykla.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/Robotikos.mokykla/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Priklauso nuo 
neįgalumo lygio TaipDerinama 

individualiaiVilnius

mailto:arturas@robotikosmokykla.lt
https://www.robotikosmokykla.lt
https://www.facebook.com/Robotikos.mokykla
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Apie
Įstaiga atsakinga už Salantų regioninio parko ir priskirtų teritorijų kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir kultūros 
vertybių apsaugą, atkūrimą, prevencinę veiklą. Vyko stebėsenos programas.   Organizuoja edukacines, švietėjiškas 
veiklas, su parko veikla susijusius renginius

Kviečia atlikti praktiką
• Praktikantas pagal savo kompetencijas padedantis atlikti Direkcijos vykdomas veiklas.

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti; 
• Gera sveikatos būklė

Irma Žąsytienė, Vyr. specialistė
E. paštas: direkcija@salanturp.lt
Telefonas: (8 445) 58761
Internetas: http://www.salanturp.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/Salant%C5%B3-
regioninis-parkas-733214626813363/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiai

Salantai, 
Kretingos r.

mailto:direkcija@salanturp.lt
http://www.salanturp.lt
https://www.facebook.com/Salant


Praktikos pasiūlymai

57

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
Nuo 1994 m. veikianti tarptautinių pervežimų įmonė. Teikia paslaugas ES klientams.

Kviečia atlikti praktiką
• Pardavimų asistentas (-ė)

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

Kita
Pagrindinė veikla - asistavimas vadybininkui

Rasa Skiparytė - Pocienė, Pardavimų vadovė
E. paštas: rasa@samarina.lt
Telefonas: 861845547
Internetas: www.samarina.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:rasa@samarina.lt
http://www.samarina.lt
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Apie
Nuo 2002 m. įmonių vadovus konsultuoja ir jų darbuotojus saugiai dirbti moko lietuviško kapitalo UAB „SDG“, šio 
verslo lyderė, turi beveik 100 licencijuotų mokymo programų, veikia 12 Lietuvos miestų, Latvijoje ir Estijoje. Kitos 
sritys - inžinerija, civilinė sauga, aplinkosauga, profesinės rizikos vertinimas su akredituota laboratorija, vadybos 
sistemų diegimas, darbo teisė.

Kviečia atlikti praktiką
• Inžinerija; 
• Aplinkosauga; 
• Finansai ir apskaita; 
• Komunikacija

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

Aušra Kerzienė, Personalo vadovė
E. paštas: a.kerziene@sdg.lt
Telefonas: 37061022309
Internetas: www.sdg.lt
Facebook: https://www.facebook.com/
SaugausDarboGarantas/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

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

Kviečia atlikti praktiką
• Multimedijos specialistas; 
• Front end programuotojas

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

Sandra Kazulienė, Biuro vadovė
E. paštas: personalas@sekasoft.com
Telefonas: 37067479202
Internetas: www.sekasoft.com
Facebook: https://lt-lt.facebook.com/uabsekasoft

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:personalas@sekasoft.com
http://www.sekasoft.com
https://lt-lt.facebook.com/uabsekasoft
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Apie
Saulės elektrinių ekspertai. Lietuvoje ir visame pasaulyje įrengianti fotovoltines sistemas. Įmonė siūlo pasaulyje 
pripažintus Lietuviškus saulės modulius.

Kviečia atlikti praktiką
• Marketingo praktika; 
• Pardavimų praktika

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

Edgaras Reut, Marketingo vadovas
E. paštas: Edgaras@solet.lt
Telefonas: 37069276666
Internetas: https://www.solet.lt/technics/
Facebook: https://www.facebook.com/SoletTechnics/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:Edgaras@solet.lt
https://www.solet.lt/technics
https://www.facebook.com/SoletTechnics
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Apie
Sveikatos ABC jau daugiau nei 20 metų kuria turinį sveikatos tema televizijoje, radijuje, žurnaluose bei laikraščiuose. 
Šiuo metu sveikatos srities ekspertai aktyviai kalbinami Žinių radijo laidoje “Sveikatos laikas”, kuri per keletą mėnesių 
tapo viena populiariausių radijo stoties laidų.

Kviečia atlikti praktiką
• Sveikatos laidos redaktorius; 
• Reklamos vadybininkus

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys;
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
• Lankstus grafikas;
• Galimybė įsidarbinti;
• Galimybė tobulėti;
• Redaktoriui - gebėjimas sklandžiai rašyti tekstą, įtaigiai formuluoti mintis, rinkti informaciją;
• Vadybininkui - gebėjimas sklandžiai komunikuoti, pristatyti paslaugas, ieškoti klientų.

Vytautė Balanaškaitė-Šatė, Direktoriaus pavaduotoja
E. paštas: vytaute@sveikatosabc.lt
Telefonas: 37068710291
Internetas: http://www.sveikatosabc.lt/lt/Naujienos

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:vytaute@sveikatosabc.lt
http://www.sveikatosabc.lt/lt/Naujienos
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Apie
Didžiausias kelionių organizatorius Lietuvoje.

Kviečia atlikti praktiką
• Kelionių vadovas; 
• Kelionių organizatoriaus atstovas užsienyje

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Geri anglų, rusų kalbų įgūdžiai; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti;
• Lankstus darbo grafikas;
• Atsakomybės ir pareigos: dirbti su Tez Tour Lietuva svečiais užsienio šalyse, pasitikti oro uoste, lydėti į viešbučius, 

lydėti į ekskursijas ir pan.;
• Praktika užsienio šalyse apmokama.

Ramunė Lenkauskaitė, Klientų aptarnavimo skyriaus 
vadybininkė
E. paštas: ramune@teztour.lt
Telefonas: 37069510990
Internetas: www.teztour.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipVasaros sezonasTurkija, Bulgarija, 
Graikija

mailto:ramune@teztour.lt
http://www.teztour.lt
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Apie
Tai pirmoji lietuviška atvykstamojo turizmo kelionių agentūra įsikūrusi Maltos saloje. Įmonė specializuojasi kelionių 
organizavimo, nekilnojamojo turto prekybos ir įdarbinimo paslaugų srityse.

Kviečia atlikti praktiką
• Vadovo asistentas (-ė)

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

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

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

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiMalta

http://tomas-intl.com
http://www.visitmalta.lt
http://www.tomas-intl.com
https://www.facebook.com/TomasIntl
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Apie
UAB „Tomegris“ – transporto ir logistikos paslaugas teikianti įmonė, sėkmingai savo veiklą vykdanti nuo 2003m. 
Sparčiai auganti įmonė nuolat plečia savo veiklą prisitaikydama prie savo esamų ir naujų klientų poreikių. Suburta 
puiki kvalifikuota komanda, ilgametė patirtis, nuolatinis tobulėjimas leidžia užtikrinti paslaugų kokybiškumą už 
palankias kainas. Būtent tai nulėmė, kad esame vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Kviečia atlikti praktiką
• Pardavimų vadyba; 
• Logistikos vadyba; 
• Administravimas ir dokumentų apdorojimas

Sąlygos
• Sudaromos trišalės sutartys; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Pagalba bei patarimai iš vadovų

Deividas Tyla, Projektų vadovas
E. paštas: d.tyla@tomegris.lt
Telefonas: +370 626 66237
Internetas: www.tomegris.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

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

Kviečia atlikti praktiką
• Praktika Personalo skyriuje

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

Kita
Siūlome galimybę susipažinti su darbuotojų atrankų procesu, prisidėti prie vidinių renginių organizavimo, puikias 
sąlygas, jauną, aktyvų ir draugišką kolektyvą!

Martyna Barkauskaitė, Socialinių tinklų ir atrankų 
specialistė
E. paštas: martyna.barkauskaite@transcom.com
Telefonas: 37060181333
Internetas: https://www.transcom.com/en
Facebook: https://www.facebook.com/TranscomLithuania/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:martyna.barkauskaite@transcom.com
https://www.transcom.com/en
https://www.facebook.com/TranscomLithuania
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Apie
Transparency International Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės organizacijos „Transparency International“ 
padalinys. Mūsų tikslas - skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje.

Kviečia atlikti praktiką
• TILS praktikantas

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

Ingrida Kalinauskienė, Programų vadovė
E. paštas: info@transparency.lt
Telefonas: 852126951
Internetas: www.transparency.lt
Facebook: www.facebook.com/tilietuva/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:info@transparency.lt
http://www.transparency.lt
http://www.facebook.com/tilietuva
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Apie
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos – tai profesionalų komanda, turinti siekį - kad 
Lietuvoje būtų sveiki augalai, saugi aplinka ir sveika visuomenė! Jei myli savo šalį bei prie šio tikslo nori prisidėti ir 
Tu – mums Tavęs reikia!

Kviečia atlikti praktiką
• Agronomus;
• Žemės ūkio specialistus;
• Biologus.

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

Jolita Pimputienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji 
specialistė
E. paštas: jolita.pumputiene@vatzum.lt
Telefonas: 861211267
Internetas: www.vatzum.lt

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiai

Visa 
Lietuva

mailto:jolita.pumputiene@vatzum.lt
http://www.vatzum.lt
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UAB „ZIP Travel“ – tai nuo 1993 m. sėkmingai turizmo sektoriuje dirbanti kelionių agentūra. Esame populiariausių 
jaunimo kultūrinių mainų programų vieni iš lyderių Lietuvoje. Didžiuojamės, jog mūsų kelionių agentūros biurus 
galite rasti ne tik Lietuvoje, bet ir Rytų, Centrinėje Europoje bei Azijoje. „ZIP Travel“ kelionių agentūros biurai Lietuvoje: 
Klaipėdos g. 7 B–12, Vilniuje bei Kęstučio g. 57 –1, Kaune.

Kviečia atlikti praktiką
• Viešbučio registratūros darbuotojas; 
• Restorano darbuotojas; 
• Viešbučio pagalbinis personalas; 
• Animatorius

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės ir trišalės sutartys; 
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti; 
• Praktika apmokama

Laura Kliučinskė, Vyresnioji programų vadybininkė
E. paštas: programs@ziptravel.lt
Telefonas: 8 700 555 25
Internetas: http://www.ziptravel.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/UABZIPTravel/

Praktikos
laikotarpis

Praktikos
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar praktiką galima
derinti su studijomis?

Ne TaipNuo 3 mėnesiųEuropa

mailto:programs@ziptravel.lt
http://www.ziptravel.lt
https://www.facebook.com/UABZIPTravel
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Apie
Korupcijos prevencija, rizikų vertinimas

Kviečia savanoriauti
• Korupcijos prevencijos ekspertų svetainės turinio palaikymas

Sąlygos
• Geri anglų kalbos įgūdžiai; 
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė savanoriauti nuotoliniu būdu; 
• Iniciatyvumas; 
• Darbštumas

Kita
Korupcijos prevencijos tyrimai ir analizė, teisės aktų vertinimas

Nendrė Černiauskienė, Asmuo, dirbantis pagal IDV
E. paštas: nendre.cerniauskiene@gmail.com
Telefonas: 868385660

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:nendre.cerniauskiene@gmail.com
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Apie
Direkcija atsakinga už gyvosios gamtos vertybių išsaugojimą, vykdo lankytojų srautų monitoringą, kita.

Kviečia savanoriauti
• Saugomų augalų buveinių tvarkymas; 
• Lankytojų monitoringo vykdymas; 
• Domėjimasis gamta; 
• Savarankiškumas; 
• Kruopštumas

Sąlygos
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti

Talvydas Špiliauskas, Vyr. ekologas
E. paštas: t.spiliauskas@arp.lt
Telefonas: 861606670
Internetas: www.arp.lt
Facebook: https://www.facebook.com/Auk%C5%A1tadvario-
regioninis-parkas-1671823706231947/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipLiepa - spalis; 
Gegužė - rugpjūtisAukštadvaris

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

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

Sąlygos
• Svarbiausia - motyvacija!

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

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

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:marija@kaunas2022.eu
https://kaunas2022.eu
https://www.facebook.com/kaunas2022
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Apie
Tai bendruomenė, vienijanti suaugusius asmenis su intelekto negalia ir be jos, siekianti puoselėti kiekvieno asmens 
orumą. Bendruomenėje svarbūs draugiški tarpasmeniniai santykiai, dvasingumas, profesionali pagalba asmenims 
su negalia bei žinios apie asmenų su negalia vertę skleidimas visuomenėje. Darbo dienomis savanoriai kartu su 
asistentais ir bičiuliais (taip šioje bendruomenėje vadinami asmenys su negalia) kartu gamina molio ir veltinio 
dirbinius, žvakes, muilus, atvirukus, dirba virtuvėje ir darže, vyksta į renginius. Vakarais ir savaitgaliais vyksta įprastas 
namų gyvenimas, vystama į renginius ir išvykas.

Kviečia savanoriauti
• Dirbtuvių savanoriai; 
• Gyvenimo namų savanoriai

Sąlygos
• Lankstus grafikas; 
• Laukiami socialinių mokslų studentai

Ugnė Gudelytė, Dirbtuvių vadovė
E. paštas: ugnegudelyte@gmail.com
Telefonas: 867219873
Internetas: http://www.kaunoarka.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/kauno.arka/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Priklauso nuo 
negalios tipo TaipDerinama 

individualiaiKaunas

mailto:ugnegudelyte@gmail.com
http://www.kaunoarka.lt
https://www.facebook.com/kauno.arka
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Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti pradinį išsilavinimą 6-11 metų vaikams.

Kviečia savanoriauti
• Mokytojo padėjėjas

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

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

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

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

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

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

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

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:a.norkute@kvb.lt
http://www.kvb.lt
https://www.facebook.com/kvb.lt
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Apie
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, siūlanti kokybišką ir kryptingą vaikų ugdymą, artimą ryšį su ugdytinių tėvais, profesionalų 
ir intelektualų pedagogų kolektyvą.

Kviečia savanoriauti
• Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo; 
• Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjo; 
• Meninio ugdymo (muzikos) pedagogo

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

Rita Noreikienė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
E. paštas: darzelis@zingsnelis.kaunas.lm.lt
Telefonas: 8 37 46 0166
Internetas: https://www.zingsnelis.kaunas.lm.lt/lt/
Facebook: https://www.facebook.com/zingsnelis/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas

 

mailto:darzelis@zingsnelis.kaunas.lm.lt
https://www.zingsnelis.kaunas.lm.lt/lt
https://www.facebook.com/zingsnelis
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Apie
Ikimokyklinė ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, 
laiduojantį vaiko asmenybės skleidimąsi. Tikslas - ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo 
motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.

Kviečia savanoriauti
• Mokytojo; 
• Mokytojo padėjėjo

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti; 
• Pedagogikos studentai

Jurgita Martinaitienė, Direktorė
E. paštas: jurgita.petretyte@gmail.com
Telefonas: 8 600 59033
Internetas: https://www.zuvintas.kaunas.lm.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/zuvintodarzelis/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:jurgita.petretyte@gmail.com
https://www.zuvintas.kaunas.lm.lt
https://www.facebook.com/zuvintodarzelis
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Apie
Kauno Panemunės pradinė mokykla – moderni švietimo įstaiga, kurioje dirba pozityvūs, pasitikintys savimi, entuziastingi, 
motyvuoti ir atviri naujoms patirtims pedagogai. Pagrindinis mokyklos tikslas – savarankiškos, kūrybingos, pagarbios, 
saugios ir bendradarbiaujančios asmenybės ugdymas. Čia siekiama nuolatinės mokinio asmeninės pažangos ir 
aukštų akademinių pasiekimų. Mokykloje ugdymas(is) vyksta unikaliose mokymosi aplinkose, kurių dinamiškumas ir 
funkcionalumas skatina mąstymą, kūrybiškumą, kur mokytis yra įdomu ir smagu.

Kviečia savanoriauti
• STEAM veiklų organizatorius

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

Kita
Tikimės, kad savanoris padės pradinio ugdymo mokytojui organizuoti integruotas inžinerinio ugdymo pamokas, 
praktinius tiriamuosius darbus mokyklos gamtamokslinėje laboratorijoje. Gebės savarankiškai vesti STEAM 
neformaliojo švietimo užsiėmimus ir padės pradinių klasių mokiniams atlikti kūrybinius/projektinius darbus.

Giedrė Stankevičienė, Direktorės pavaduotoja
E. paštas: pavaduotoja@panemune.kaunas.lm.lt
Telefonas: 869453983
Internetas: https://www.panemune.kaunas.lm.lt/
Facebook: www.facebook.com/Kauno-Panemun%C4%97s-
pradin%C4%97-mokykla-122055067817093/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne NeDerinama 
individualiaiKaunas

mailto:pavaduotoja@panemune.kaunas.lm.lt
https://www.panemune.kaunas.lm.lt
http://www.facebook.com/Kauno


Savanorystės pasiūlymai

78

Grįžti į turinį | Back to content

Apie
Teikti saugias, kvalifikuotas ir kokybiškas socialines ir slaugos paslaugas tenkinant psichologines, socialines, kultūrines 
ir dvasines kiekvieno Globos namų gyventojo reikmes. Sudaryti tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo 
sąlygas, užtikrinti socialinę reabilitaciją, materialinį ir buitinį aptarnavimą, teikiant būsto, maitinimo, transporto, 
buitines, asmens higienos, socialinio darbo, bendravimo, konsultavimo paslaugas. Suburti Dienos centrų lankytojus 
skatinant ir sudarant sąlygas realizuoti jų gebėjimus, padedant integruotis į visuomenę, didinant fizinį aktyvumą, 
sveikatinimą ir savarankiškumą.

Kviečia savanoriauti
• Savanoriavimas senelių namuose

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

Simona Paulauskaitė, Užimtumo specialistė
E. paštas: uzimtumas@kaunoseneliai.lt
Telefonas: 837 200 067
Internetas: http://kaunoseneliai.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/
KaunoPanemunesSeneliai

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas
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Apie
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – didžiausia Kauno ir Marijampolės regionų verslo bendruomenę telkianti 
ir paslaugas verslui plėtojanti organizacija.  Rūmai jungia daugiau nei 550 narių. Rūmai atstovauja bendriesiems 
verslo interesams, teikia verslo kontaktų, kompetencijos kėlimo, tarptautinės plėtros paslaugas (rinkos, partnerių 
paieška), organizuoja apskritojo stalo diskusijas, verslo pusryčius, konferencijas ir forumus, vykdo valstybės deleguotas 
funkcijas.

Kviečia savanoriauti
• Verslo atstovavimo skyriaus vadovo asistentas

Sąlygos
• Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti; 
• Pageidautina teisės, ekonomikos studijų studentas.

Kita
Veiklos pobūdis: Teisės aktų, susijusių su verslo aplinka, analizė, verslo atstovavimo renginių organizavimas

Daiva Vyšniauskienė, Verslo atstovavimo skyriaus vadovė
E. paštas: daiva.vysniauskiene@chamber.lt
Telefonas: 868736240
Internetas: www.chamber.lt
Facebook: https://www.facebook.com/chamber.lt/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip3 mėnesiaiKaunas Derinama 
individualiai
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Apie
Kauno specialioji mokykla skirta judesio ir padėties, įvairiapusių raidos, neurologinių ir kitokių sutrikimų turintiems 
mokiniams. Mokykloje teikiamas ikimokyklinis ugdymas, pradinis, pagrindinis, vidurinis išsilavinimas didelių ir labai 
didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir mokiniams. Mokykloje taip pat teikiamos medicininės 
paslaugos: ergoterapija, fizioterapija, kineziterapija, masažas. Veikia dienos socialinės globos centras. Kauno specialioji 
mokykla, teikdama kokybišką ugdymą, medicininę ir socialinę reabilitaciją, užtikrina kiekvieno joje besimokančiojo 
galimybę tapti visaverčiu visuomenės nariu.

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

Sąlygos
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė įsidarbinti; 
• Galimybė tobulėti

Gediminas Kaminskas, Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui
E. paštas: gediminas.kaminskas@kvp.lt
Telefonas: 37068349599
Internetas: www.kvp.lt
Facebook: https://www.facebook.com/Kauno-specialioji-
mokykla-135239710424509/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipDerinama 
individualiaiKaunas
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Kuršių nerijos nacionalinis parkas - tai saugoma teritorija, apimanti lietuviškąją Kuršių nerijos sausumos dalį kartu su 
Kuršių marių ir Baltijos jūros pakrante. parkas įsteigtas 1991 m. siekiant išsaugoti vertingiausią gamtiniu ir kultūriniu 
požiūriu Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio kompleksą su unikaliu Europoje kopagūbriu ir etnokultūrinio paveldo 
vertybes. 2000 m. Kuršių nerija įtraukta į UNESCO pasaulinio kultūros paveldo sąrašą. Kuršių nerija taip pat priklauso 
saugomų teritorijų tinklui Natura 2000.

Kviečia savanoriauti
• Lankytojų aptarnavimas; 
• Teritorijos, gamtos objektų priežiūra

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

Renata Kilinskaitė, Visuomenės informavimo specialistė
E. paštas: info@nerija.lt
Telefonas: 37067100872
Internetas: www.nerija.lt
Facebook: facebook.com/kursiu.parkas

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip TaipVasaros sezonasKuršių nerija 
(Neringa, Smiltynė)
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Humanitarinė organizacija, kuri vykdo Kaune pabėgėlių ir migrantų integraciją.

Kviečia savanoriauti
• Užsieniečių šeimos draugai, lietuvių kalbos mokytojai

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti; 
• Mokymai savanoriams

Gintarė Kazakevičienė, Kuratorė
E. paštas: gintare.kazakeviciene@redcross.lt
Telefonas: 865971594
Internetas: www.redcross.lt
Facebook: https://www.facebook.com/www.redcross.lt/

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Taip Taip6 mėnesiaiKaunas
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Zoologijos sodas – vieta, kur lankytojai gali susipažinti su laukiniais, saugomais ir nykstančiais gyvūnais. Čia gyvūnai 
laikomi ir veisiami švietimo, gamtosaugos ir (ar) mokslo tikslais. Lietuvos zoologijos sode šiandien priskaičiuojama 
apie 2000 vienetų gyvūnų. Šią kolekciją sudaro virš 200 rūšių, iš kurių nemažai yra įtrauktos į Lietuvos ir Tarptautinę 
raudonąsias knygas.

Kviečia savanoriauti
• Savanoriai zoologijos sode

Sąlygos
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti; 
• Galimybė savanoriauti nuotoliniu būdu;
• Ieškome studentų, besidominčių gyvūnais bei zoologijos sodų veikla.

Kita
• Gyvūnų priežiūra, aplinkos darbai;
• Gyvūnų praturtinimo gamyba;
• Edukacinio turinio rinkimas, tobulinimas, pateikimas;
• Dalyvavimas rengiant šventes ir pagalba renginių metu Lietuvos zoologijos sode.

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

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

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

Kviečia savanoriauti
• Socialinius darbuotojus; 
• Komunikacijos ir medijų studentus: darbas su socialiniais tinklais, klipų kūrimas

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

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

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

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

Kviečia savanoriauti
• Darbas su lankytojais

Sąlygos
• Lankstus grafikas; 
• Galimybė tobulėti

Kita
Edukacinių programų vedimas, informacijos teikimas lankytojams lankytojų centre, renginių organizavimas.

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

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipVasaros sezonasJurbarko 
rajonas
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Tai pirmoji lietuviška atvykstamojo turizmo kelionių agentūra įsikūrusi Maltos saloje. Įmonė specializuojasi kelionių 
organizavimo, nekilnojamojo turto prekybos ir įdarbinimo paslaugų srityse.

Kviečia savanoriauti
• Vadovo asistentas (-ė)

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

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

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

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiMalta
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Transparency International Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės organizacijos „Transparency International“ 
padalinys. Mūsų tikslas - skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje.

Kviečia savanoriauti
• TILS savanoris

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

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

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipDerinama 
individualiaiVilnius

mailto:info@transparency.lt
http://www.transparency.lt
http://www.facebook.com/tilietuva
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Apie
„Lietuvos atgaja” – kūrybinė, meninė, teatrinė vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo stovykla, kurioje vaikai 
skatinami naujai atrasti ir suprasti lietuviškus papročius, tradicijas, kultūrą, meną ir istoriją, geriau pažinti šalį. 9–17 
metų vaikai kartu su vadovais sudaro didelę šeimą. Čia vaikai ir vadovai skatinami ugdyti kūrybinę galią ir saviraišką, 
bendravimą ir bendradarbiavimą.

Kviečia savanoriauti
• Vadovus - savanorius

Sąlygos
• Sudaromos dvišalės sutartys; 
• Galimybė tobulėti

Kita
Atgajos vadovas-savanoris – tai jaunas žmogus, kuris nori praleisti dešimt neužmirštamų dienų su būriu vaikų 
nesibaigiančiame kūrybiniame procese. Čia gali tapti viskuo, kuo tik kada nors esi svajojęs būti, atsipalaiduoti ir 
pajusti, ką reiškia laisvė būti ir bendrauti su vaikais. Tik nuo savanorių komandos priklauso tai, kokia stovykla bus, ką 
iš jos išsiveš vaikai ir kaip visi kartu praleisite laiką; Savanorių atrankos ir mokymai vyksta Vilniuje ir Kaune; Dveji 
mokymai po 3 dienas ir 2 savaitės savanorystės stovykloje

Ieva Stogevičiūtė, Komunikacijos ir plėtros vadovė
E. paštas: jaunimas.vaikams@gmail.com
Telefonas: 862912346
Internetas: www.latgaja.lt
Facebook: www.facebook.com/lietuvos.atgaja

Savanorystės
laikotarpis

Savanorystės
vieta

Ar pritaikyta
neįgaliesiems?

Ar galima derinti 
su studijomis?

Ne TaipVasaraLazdijų ir 
Elektrėnų rajonai

mailto:jaunimas.vaikams@gmail.com
http://www.latgaja.lt
http://www.facebook.com/lietuvos.atgaja
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VDU Karjeros centras
S. Daukanto g. 27-301, LT-44249 Kaunas 

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

www.karjera.vdu.lt

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

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

www.career.vdu.lt

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