
Seimo kanceliarijos kvietimas atlikti praktiką 

 

 
Padalinys Iš kokios srities, kokiai veiklai Pastabos 

Seimo kanceliarijos  

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuras 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38510&p_k=1 

 

Studijų kryptys: prioritetas - 

Teisės mokslų studentams. 

Gali būti taip pat komunikacijos ar 

žurnalistikos krypčių studentai 

Siūlomos užduotys: padėti 

patarėjams rengti komiteto išvadų 

projektus ir parlamentinės kontrolės 

klausimus, t. y. praktikos metu 

susipažinti su patarėjo funkcijomis, 

rašyti komiteto pranešimus spaudai. 

Naudingiausia praktika būtų Seimo 

sesijų laikotarpiu – kovo 10 – 

birželio 23 arba rugsėjo 10 – 

gruodžio 23 

Praktikos forma: Hibridinė. 

Seimo kanceliarijos  

Europos reikalų komiteto biuras 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38501&p_k=1 

 

Studijų kryptys: politikos mokslų, 

teisės, viešojo administravimo, 

ekonomikos  

Siūlomos užduotys: 

- pagalba organizuojant 

Komiteto posėdžius, 

diskusijas, susitikimus 

- susipažinimas su biuro 

dokumentų rengimu, 

valdymu ir tvarkymu 

- susipažinimas su Komiteto 

veiklą ir ES reikalų 

svarstymą 

reglamentuojančiais 

dokumentais 

- analizė ir susipažinimas su 

ES institucijų, kitų 

nacionalinių parlamentų 

aktualia informacija, 

politinėmis nuomonėmis, 

dokumentais ir pasiūlymais 

- rengimas palyginamųjų 

analizių Komitetui 

aktualiomis temomis, 

aktualiausiais ES 

darbotvarkės klausimais 

Naudingiausia praktika būtų Seimo 

sesijų laikotarpiu – kovo 10 – 

birželio 23 arba rugsėjo 10 – 

gruodžio 23 

Praktikos forma: Hibridinė. 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38510&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38501&p_k=1
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- analitinis kitų nacionalinių 

parlamentų indėlis IPEX 

sistemoje 

- informacijos paieška ES 

valstybių narių praktikų tam 

tikrais Komitetui aktualiais 

klausimais ir kt. 

 

Seimo kanceliarijos  

Audito komiteto biuras 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38498&p_k=1 

 

Studijų kryptys: teisė, ekonomika, 

viešasis administravimas. 

Siūlomos užduotys: susipažinti su 

komiteto veikla, teisėkūros bei 

parlamentinės kontrolės procesais 

padedant klausimus kuruojantiems 

patarėjams atlikti jiems pavestas 

užduotis (padėti/prisidėti rengiant 

dokumentų projektus, apžvalgas, 

atsakymų projektus). 

Naudingiausia praktika būtų Seimo 

sesijų laikotarpiu – kovo 10 – 

birželio 23 arba rugsėjo 10 – 

gruodžio 23 

Praktikos forma: Hibridinė. 

Seimo kanceliarijos  

Energetikos ir darnios plėtros komisijos biuras 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38513&p_k=1 

 

Studijų kryptys: Žurnalistika 

 

Siūlomos užduotys: rašyti anonsus 

apie būsimas parlamentinės 

kontrolės temas ir spaudos 

pranešimus po svarbesnių klausimų 

svarstymo 

Naudingiausia praktika būtų Seimo 

sesijų laikotarpiu – kovo 10 – 

birželio 23 arba rugsėjo 10 – 

gruodžio 23 

Praktikos forma: Hibridinė. 

 

Siekiant pilnesnio darbo krūvio, 

komisija galėtų „dalintis“ tuo pačiu 

praktikantu su kitais Seimo 

kanceliarijos padaliniais/ 

komisijomis. 

 

Seimo kanceliarijos  

Informacijos ir komunikacijos departamento  

Bendrosios ir bibliografinės informacijos skyrius 

Studijų kryptys: informacinės 

paslaugos, informacijos vadyba, 

politikos mokslai, bibliotekininkystė 

 

Siūlomos užduotys: informacijos 

apie Seimo informacijos vartotojų 

poreikius surinkimas ir analizė;  

informacinių apžvalgų apie Seimui 

Kuo ilgesnis praktikos laikotarpis – 

tuo geriau.  

Praktikos forma: Hibridinė. 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38498&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38513&p_k=1
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aktualius Lietuvos ir užsienio 

politinius įvykius, teisėkūros 

aktualijas rengimas; duomenų bazės 

apie pasaulio valstybes rengimas; 

užsienio spaudos apžvalgų rengimas; 

intraneto svetainės „Informacija ir 

tyrimai“ priežiūra; darbas su 

žiniasklaidos monitoringo sistema, 

raktinių žodžių sąrašų 

optimizavimas; bibliotekinių 

paslaugų teikimas Seimo skaityklos 

lankytojams; darbas su LIBIS 

sistema;  darbas su Seimo skaityklos 

fondais, dokumentų atrankos kriterijų 

tobulinimas; darbas su Seimo 

skaityklos FB paskyra.  

 

Seimo kanceliarijos  

Vertimų skyrius 

Studijų kryptys: anglų filologija 

Siūlomos užduotys: vertimas raštu 

ir žodžiu 

 

Praktikos forma: Hibridinė. 

Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos 

departamento  

Ryšių su visuomene skyrius 

Studijų kryptys: komunikacijos, 

ryšių su visuomene, leidybos, 

strateginio valdymo, politikos ar 

humanitarinių mokslų, menų bei  

teisės, viešojo administravimo. 

 

Siūlomos užduotys: pasitelkiant 

tarpdiscipliniškumu paremtą 

komandinį darbą, suteikti praktinių 

žinių įgyvendinant ir tobulinant 

Ryšių su visuomene skyriaus 

atliekamas funkcijas. 

Sritys – renginių organizavimas ar 

viešoji komunikacija 

 

Praktikos forma: Hibridinė. 

Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos 

departamento Spaudos biuras 

Studijų kryptys: komunikacijos, 

žurnalistikos, istorijos, filologijos 

Trukmė: Ne mažiau 4 val. per dieną 

ir ne trumpiau nei 2 mėn. 
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Gebėti atlikti vaizdo montažo ir 

filmavimo darbus (reels‘ų, istorijų 

bei trumpų vaizdo siužetų kūrimui), 

maketavimo įgūdžių (pageidautina), 

kūrybiškumo ir noro tobulėti. 

Siūlomos užduotys: Turinio Seimo 

„Instagram“ profiliui kūrimas nuo 

idėjų generavimo iki įgyvendinimo. 

Reel‘sų scenarijaus rašymas, 

filmavimas ir montavimas. Taip pat 

istorijų kūrimas bei turinio žinutėms 

paieška. 

Praktikos forma: Hibridinė. 

Praktikantui pageidaujant galima visą 

praktiką atlikti vietoje. 

 

Seimo kanceliarijos Veiklos administravimo 

departamentas 

Siūlomos užduotys: Informacinių 

technologijų sauga 

Teisės aktų projektų rengimas 

Praktikos forma: Hibridinė. 

Seimo kanceliarijos Veiklos administravimo 

departamento 

Informacinių technologijų eksploatavimo skyrius 

Studijų kryptys: Informatika, 

informacinės sistemos, informacinės 

technologijos 

Siūlomos užduotys: Kompiuterių 

tinklų organizavimas 

Tarnybinių stočių telkinių 

organizavimas 

Techninės infrastruktūros 

organizavimas 

Renginių transliavimas, vaizdo 

montavimas 

Praktikos forma: Hibridinė. 

Seimo kanceliarijos Veiklos administravimo 

departamento 

Informacinių sistemų skyrius 

Studijų kryptys: matematika, 

taikomoji matematika, fizika, 

informacijų sistemos, programų 

sistemos, informatikos inžinerija. 

Praktikos forma: Hibridinė. 

Seimo kanceliarijos Veiklos administravimo 

departamento 

Paslaugų ir materialinio aprūpinimo skyrius 

Priimtų studentus, kuriems 

reikalinga praktika energetikos ir 

šilumos ūkio srityse 

 

Siūlomos užduotys: susipažinti su 

Pastatų sistemos valdymu, parengti 

pasiūlymus elektros, šiluminės 
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energijos taupymui, kitoms 

inovacijoms energetikos srityje 

 

Seimo kanceliarijos  

Vidaus audito skyrius 

Studijų kryptys: ekonomikos, 

teisės, verslo, vadybos, finansų, 

apskaitos, viešojo administravimo. 

 

Siūlomos užduotys: apdoroti su 

vidaus audito veiklų vykdymu 

susijusią informaciją, gerosios 

praktikos paieška, apklausų 

rengimas. 

 

 

Galėtų priimti tik nuo 2024 m. 

Praktikos forma: Hibridinė. 

 

 

 


