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Arnas Paškevičius
Etten – Leuro 42, Šiauliai, Lietuva
+37068126522
paskevicius.arnas2@gmail.com
Lytis Vyras| Gimimo data 15/03/1996 | Pilietyb Lietuvis
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Šiauli universiteto Senato nario pareig

DARBO PATIRTIS
2016 m. 03 m n. - 2016 m. 07 m n.
2013 m. – 2015 m.
Nuo 2015 m. spalio – 2016 m.
vasario m n.
Nuo 2016m. vasario m n. iki dabar
Nuo 2016m. vasario m n. iki dabar

Logistikos įmon UAB „Vidmindas“ vadybininkas
Šiauli arenos asistentas renginiams
ŠU SMF student atstovyb s RSV bei ŠU SMFSA narys
ŠU SHMMF SA narys
ŠU SHMMF SA Ryši su visuomene koordinatorius

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2015 m. rugs jo 01 d. iki dabar

2003 m. rugs jo 01 d. iki 2007
m. birželio 1 d.
2007 m. rugs jo 01 d. iki 2015
liepos 15 d.

Verslo administravimo studij programos III kurso studentas.
Šiauli Universitetas Socialini , humanitarini moksl ir men fakultetas
Pradinis išsilavinimas

Salduv s progimnazija
Vidurinis išsilavinimas
Stasio Šalkauskio gimnazija

ASMENINIAI GEB JIMAI
Gimtoji kalba

Lietuvi
KALB JIMAS

SUPRATIMAS

Kitos kalbos

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Angl k.

Bendravimas
žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

B2

B2

B2

B2

B1

Rus k.

B1

A2

A2

A2

A2

Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas - B1/B2: pažengęs vartotojas - C1/C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalb metmenys

Bendravimo geb jimai

Vairuotojo pažym jimas

Bendravimo geb jimus tobulinau dirbdamas UAB „Vidmindas“ vadybininku, taip pat tobulinu
studijuodamas ir įsitraukdamas į ŠU SHMMF SA bei ŠUSA. Esu komunikabilus

AM, B1, B

MOTYVACINIS LAIŠKAS
DĖL ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SENATO NARIO PAREIGŲ

Aš, Arnas Paškevičius, Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų
fakulteto (SHMMF), verslo administravimo III kurso studentas, bei Šiaulių universiteto SHMMF
SA narys, noriu iškelti savo kandidatūrą į Šiaulių universiteto Senato nario pareigas.
Manau esu tinkamas kandidatas į Šiaulių universiteto Senato nario pareigas, nes esu
atsakinga, komunikabili bei punktuali asmenybė. Skirtus darbus ir užduotis visada atlieku laiku, taip
pat įvairias veiklas mėgstu inicijuoti ir organizuoti pats.
Esu žmogus, ypač mėgstantis dirbti komandoje, nes man patinka bendrauti su kitais,
ieškoti kompromiso kilusiose problemose. Visada stengiuosi rasti atsakymą į studentams kilusius
klausimus. Mėgstu priimti naujus iššūkius, siekiu įgyti kuo daugiau naujų žinių ir įsitraukti į naujas,
dar neišbandytas veiklas. Atliekant paskirtas užduotis esu itin pastabus, mėgstu jas atlikti taip gerai,
kaip tik sugebu.
Labai norėčiau įsitraukti į Šiaulių universiteto Senato veiklas ir būti aktyviu senato
nariu. Tikiuosi, kad mano asmeniniai gebėjimai ir išreikštas noras dalyvauti šioje veikloje neliks
nepastebėti ir jus sudomins.

ŠU SHMMF SA narys,
Arnas Paškevičius
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Radvil Abromaityt
Gluosni gatv 2, Klovainiai , Pakruojo rajonas, Lietuva.
+37062296643
abromaityte.radvile@gmail.com
Lytis Moteris| Gimimo data 29/01/1998 | Pilietyb Lietuv
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Šiauli universiteto Senato nar s pareig

DARBO PATIRTIS
Nuo 2016 met 07 m nesio iki 2016 met 08
m nesio
Nuo 2013 met iki 2015 met .
Nuo 2011 met iki 2014 met
Nuo 2011 met iki 2016 met

Pakruojo l-d „Saulut “
Savanoriavau Atvirame Jaunimo Centre prie Pakruojo
Juozo Pakalnio muzikos mokyklos.
Pakruojo rajono Policijos komisariato jaunoji policijos
rem ja.
„Maisto banko“ akcijos savanor .

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA

2004 met rugs jo 1 d. – 2012 met birželio 1 d.

Klovaini pagrindin mokykla

2012 met rugs jo 1d. – 2016 met liepos 15 d.

Pakruojo „Atžalyno gimnazija“

2004 m rugs jo 1d. – 2014 m. geguž s m n.

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla.
Šiauli Universiteto Ugdymo moksl ir socialin s
gerov s fakulteto Pradinio ugdymo pedagogikos ir
ikimokyklinio ugdymo studij programa.

Nuo 2016 met rugs jo 1 dienos iki dabar

ASMENINIAI
GEB JIMAI
Gimtoji kalba
Kitos kalbos

Angl k.
Rus k.

Bendravimo geb jimai

Vairuotojo pažym jimas

Lietuvi

KALB JIMAS
RAŠYMAS
Bendravimas Informacijos
žodžiu
pateikimas
žodžiu
C1
B2
B2
B2
B1
B2
B2
B1
B1
B1
Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas - B1/B2: pažengęs vartotojas C1/C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalb metmenys
SUPRATIMAS
Klausymas
Skaitymas

Bendravimo geb jimus tobulinau savanoriaudama jaunimo centre,
jaunuosiuose policijos rem juose bei akcijoje „Maisto bankas“. Toliau juos
tobulinu įsitraukdama į Šiauli Universiteto Ugdymo moksl ir socialin s
gerov s fakulteto student atstovyb s veiklas.

AM, B1, B

MOTYVACINIS LAIŠKAS
DĖL ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SENATO NARIO PAREIGŲ

Aš, Radvilė Abromaitytė, Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės
fakulteto, pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programos II kurso
studentė bei Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto (UMSGF) studentų
atstovybės narė ir seniūnų koordinatorė, noriu iškelti savo kandidatūrą į Šiaulių universiteto Senato
narės pareigas.
Manau esu tinkama kandidatė į Šiaulių universiteto Senato narės pareigas, nes esu
atsakinga, kruopšti asmenybė, mėgstanti naujus iššūkius ir veiklas. Darbus visada atlieku laiku.
Esu asmenybė, kuri randa bendra kalbą su įvairaus amžiaus žmonėmis, taip pat esu
itin atvira naujovėms, mėgstu iššūkius, ir siekiu įgyti, kuo daugiau žinių. Savo mintis išreiškiu
aiškiai ir žodžiu ir raštu. Itin domiuosi universiteto gyvenimu, priklausau Šiaulių Universiteto
Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto tarybai, todėl įsitraukimas į senato veiklą man
padėtų sužinoti dar daugiau informacijos apie tai.
Labai norėčiau įsitraukti į Šiaulių universiteto Senato veiklas ir būti aktyvia senato
nare. Tikiuosi, kad mano asmeniniai gebėjimai ir išreikštas noras dalyvauti šioje veikloje neliks
nepastebėti ir jus sudomins.

ŠU UMSGF SA narė,
Radvilė Abromaitytė

Saulius Bušininkas
Asmens informacija

Gimimo data: 1997.03.26 (20 m.)
Miestas: Šiauliai
Telefonas: 868165160
El. paštas: heromu.megazas@gmail.com
Vertinu draugišką ir organizuotą kolektyvą. Sugebu sau kelti tikslus ir jų siekti. Moku
dirbti komandoje ir individualiai. Nuoširdumas, pareigingumas, komunikabilumas,
sąžiningumas, kūrybiškumas.

Darbo patirtis

2017.09 - Dabar
monė: Šiaulių Lieporių gimnazija
monės svetainė: lieporiai.lt
Pareigos: Būrelio vadovas
Pareigų aprašymas: Koordinuoti užklasinio būrelio veiklą, organizuoti renginius,
dalyvauti prevencinėse veiklose.
2015.08 - 2016.06
monė: Saulės radijas
monės svetainė: saulesradijas.lt
Pareigos: Laidų vedėjas
Pareigų aprašymas: Radijo laidų vedėjas.

Išsilavinimas

2016 - Dabar
Mokymosi staiga: Šiaulių universitetas
Specialybė: Programų sistemos
Laipsnis: Aukštasis/bakalauras
2012 - 2016
Mokyklos pavadinimas: Šiaulių Lieporių gimnazija
Laipsnis: Vidurinis

Kalbos

Kalba

Kalbėjimas

Supratimas

Rašymas

Anglų

Gerai

Gerai

Gerai

Rusų

Vidutiniškai

Gerai

Vidutiniškai

CVbankas.lt - lankomiausias darbo portalas Lietuvoje

Kompiuterinės žinios

Programinės įrangos paketai
Excel: 4 ir daugiau m.
Photoshop: 1-2 m.
PowerPoint: 4 ir daugiau m.
Word: 4 ir daugiau m.
Duomenų bazės
MySql: pagrindai
Programavimas
C#: 1-2 m.
C++: 4 ir daugiau m.
HTML: 4 ir daugiau m.
Java: 1-2 m.
PHP: 4 ir daugiau m.
Visual Basic: iki 1 m.
Operacinės sistemos
Linux: pagrindai
Windows: 4 ir daugiau m.

Papildoma informacija
* Video montavimas
* Garso takelių derinimas

Rekomendacijos

Kita informacija

Kontaktinis asmuo: Rasa Akuškienė
monė: Saulės radijas
Pareigos: Radijo laidų vedėjas
Telefonas: 861409007
El. paštas: reklama@saulesradijas.lt

Vairuotojo pažymėjimas: B
Patirtis: 2 m.
Laisvalaikio pomėgiai: Laisvalaikiu mėgstu domėtis karščiausiomis pasaulio
naujienomis, muzikuoti, kurti kompiuterines programas, koduoti internetines
svetaines.

CVbankas.lt - lankomiausias darbo portalas Lietuvoje

MOTYVACINIS LAIŠKAS
DĖL ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SENATO NARIO PAREIGŲ

Manau, kad esu vertas dėmesio kandidatas į Senato nario pareigas. Daugiausiai praktinės
patirties turiu bendradarbiavimo bei bendravimo su žmonėmis srityje. Laisvalaikiu orgnanizuoju
renginius bei vedu juos, būtent šioje sferoje ir ugdau savo bendravimo ir bendradarbiavimo
įgudžius. Šiuo metu esu Šiaulių universiteto Programų sistemų studijų antro kurso studentas. Dirbu
kompiuteriu, gebu programuoti, koduoti ir prižiūrėti programinę įrangą. Turiu rusų kalbos
pagrindines žinias bei galiu kalbėti angliškai.
Gyvenime esu savarankiškai priėmęs daug sprendimų, kurie dažnai lėmė sėkmingą
tolimesnę veiklą. Mano galva, viena svarbiausių mano savybių yra ta, kad niekada man skirto darbo
neatiduodu kitiems nepabandžius jo atlikti pačiam. Todėl sugebu sau kelti tikslus ir jų siekti.
Moku dirbti komandoje ir individualiai.
Neabejoju, kad mano žinios, įgūdžiai, praktinė patirtis bei asmeninės savybės, tokios kaip
iniciatyvumas, komunikabilumas, sugebėjimas greitai įsisavinti žinias, atsakingumas, gali būti
sėkmingai panaudotos Studentų atstovybėje siekiant jos tikslų įgyvendinimo.
Tikiuosi, kad mano kandidatūra Jus sudomins. Jums radus laiko mielai susitikčiau su Jumis
Jums patogiu metu.

Pagarbiai,
Saulius Bušininkas

Gyvenimo aprašymas (CV)

Vardas, pavardė: Tautvydas Elijošius
Gimimo data: 1992-06-26
El. paštas: tautvydasel@gmail.com
Kontaktinis telefonas: +370 65625614
Išsilavinimas: Magistro studijos (2017 m. rugsėjo mėn. – šiuo metu mokausi)
Mokymo įstaiga: Šiaulių universitetas
Specialybė: Istorija ir politika
Išsilavinimas: Bakalauro studijos (2011 m. rugsėjo mėn. – 2015 m. birželio mėn.)
Mokymo įstaiga: Šiaulių universitetas
Specialybė: Istorija (gretutinės studijos – paveldosauga)
Darbo patirtis:
LR Seimo kanceliarija – LR Seimo nario Arūno Gumuliausko padėjėjas. (2016 m. gruodžio mėn.–
iki dabar).
Šiaulių „Aušros“ muziejus – Ekspozicijų konsultantas-ekskursijų vadovas. (2016 m. rugpjūčio
mėn. – iki dabar).
AB „Naujoji Rūta“ – Rinkodaros vadybininkas. (2016 m. kovo mėn. – liepos mėn.).
UAB ,,Saviugdos mokykla“ – Pardavimų vadybininkas. (2015 m. vasario mėn. – 2016 m. kovo
mėn.).
Erasmus+

tarptautinė

absolvento

praktika

Maltoje

–

Tinklapio

administratorius

(www.maltaattractionmap.com). (2015 m. rugpjūčio mėn. – lapkričio mėn., 15 ECTS).
ERASMUS/LLP tarptautinė praktika (Nacionalinis Maltos archyvas) – Duomenų bazių
administratorius, archyvaro asistentas. (2014 m. birželio mėn. – rugsėjo mėn., 12 ECTS).
UAB „Eugesta“ – Prezentacijų koordinatorius. (2014 m. vasario mėn. – 2015 m. rugpjūčio mėn.).
UAB „Promo Time“ – Prezentatorius. (2011 m. sausio mėn. – 2014 m. vasario mėn.).
Žagarės dvaro ūkinio pastato paieškos (archeologinė praktika) – Archeologo asistentas. (2013
m. rugpjūčio mėn., 5 ECTS).
Šiaulių apskrities archyvas (archyvinė praktika) – Archyvo darbuotojo asistentas. (2012 m.
vasario – gegužės mėn., 5 ECTS).

Užsienio kalbų mokėjimas:
Kalba
Anglų
Rusų
Vokiečių

Kalbėjimas
Labai gerai
Pagrindai
Pagrindai

Supratimas
Labai gerai
Gerai
Gerai

Rašymas
Labai gerai
Pagrindai
Pagrindai

Kompiuterinis išmanumas:
Programos: MS Office, CRM duomenų bazės, Labbis, CMS, Movie Maker ir kt.
Asmeninės savybės:
Komunikabilus, organizuotas, greitai prisitaikantis prie aplinkos, pareigingas, siekiantis tikslo,
priimantis iššūkius.
Savanorystė:
2011 m. Europos krepšinio čempionato Lietuvoje savanoris.
2013 m. Jaunimo Eurolygos ,,Nike International Junior Tournament“ turnyro Šiauliuose savanoris.
Muzikos festivalio Karklėje „Live music beach 2013“ savanoris.
2013 m. III - ojo Lietuvos istorikų suvažiavimo pasirengimo grupės narys.
Vairuotojo pažymėjimas:
gytos kategorijos: B kategorija. Vairavimo stažas nuo 2010 m.
Papildoma informacija:


Europos sąjungos informavimo biuro organizuojamo konkurso „Euroscola 2011“ laimėtojas.



Aktyvus organizuojamų renginių dalyvis ir organizatorius; tarptautinių projektų dalyvis.



Pagal ERASMUS+ programą vieną semestrą (2014 m. rugsėjo mėn. – 2015 m. sausio mėn.)
studijavau Rygoje (Latvijos universitete), gilinau teorines žinias bei tobulinau bendravimo
anglų kalba gūdžius.



Tarptautinio seminaro ,,Millionaire Mind Intensive 2015“ (2015 m. birželio 5-7 d.)
organizatorius.

MOTYVACINIS LAIŠKAS
ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SENATO NARIO PAREIGOMS UŽIMTI

Esu Šiaulių universiteto Istorijos ir politikos magistro studijų pirmo kurso
studentas. Noriu kelti savo kandidatūrą į Šiaulių universiteto Senato narius bei
manau, kad esu tinkamas kandidatas šioms pareigoms užimti.
Šiaulių universiteto bendruomenės nariu esu dar nuo 2011 m., kuomet
pradėjau savo bakalauro studijas. Istorijos studijos Šiaulių universitete leido ne tik
pasisemti vertingų žinių, bet ir pasinaudoti tarptautinės ERASMUS studijų bei
praktikos galimybėmis. Studijuodamas Šiaulių universitete jaučiau nuolatinį
palaikymą iš dėstytojų bei universiteto personalo narių, su kuriais bendrauti teko
nuolat, ypač einant grupės seniūno pareigas.
Istorijos studijas baigiau 2015 m., tačiau nenutolau nuo Šiaulių
universiteto gyvenimo. Nuolat sekiau informaciją apie savo Alma mater ir žinojau,
kad dar teks čia sugrįžti.
Esu motyvuotas prisidėti prie Šiaulių universitetui svarbių sprendimų
priėmimo. Save laikau komandos žmogumi, man sekasi padėti spręsti kilusias
problemas. Nebijau susidurti su laukiančiais iššūkiais, stengiuosi išnaudoti kiekvieną
pasitaikiusią galimybę. Visada siekiu geriausio ir esu pasiruošęs ginti studentų
interesus. Stengsiuosi, jog studentų balsas būtų išgirstas.
Mano tikslas – kad studentai didžiuotųsi būdami Šiaulių universiteto
dalimi. Sieksiu, kad kiekvienam studentui laikas Šiaulių universitete taptų
nepamirštamu bei vienu gražiausių gyvenimo tarpsnių.
Tikiuosi Jūsų pasitikėjimo.

