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ASMENINĖ INFORMACIJA Aurelijus Stunžėnas 
 

     

Šešuvos g. 14, Guldynų k., 55326 Jonavos r. sav. 
  8 699 14936 

kitosspalvos@gmail.com 

 

Lytis vyras | Gimimo data 1962-01-26 | Pilietybė Lietuvos 

 
DARBO PATIRTIS 

  

[Informaciją apie kiekvieną darbą pateikite atskirais įrašais. Pradėkite nuo paskutinės darbovietės.] 

 Nuo 2022   Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija,J. Aušros g.78, Kaunas 50284 
https://www.gediminas.kaunas.lm.lt/ 

– direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, – atsakingas už mokyklos ūkinę veiklą, viešuosius 
pirkimus, darbų saugą. 
2017- 2022  Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla,  V. Krėvės pr. 84, Kaunas 50385  
https://www.verslas.kaunas.lm.lt/ 

– viešųjų pirkimų organizatorius, darbų saugos inžinierius, – atsakingas už mokyklos, 
viešuosius pirkimus, darbų saugą. 
2013 - 2017  Kauno r. Ramučių kultūros centras, Lapių laisvalaikio salė, Centrinė g. 26C, 
Ramučių, k 54464, http://ramuciu.kc.krs.lt 

– meno vadovas, liaudiškos kapelos „Ant ketvirto“ vadovas – atsakingas už renginius, 
kolektyvo meninę veiklą. 
Nuo 1999 MB „Kitos spalvos“ vadovas, Savanorių pr. 287-320, Kaunas 50127, 
http://www.genuja.lt  
      – įmonės veiklos organizavimas: renginiai, prekyba spaudos įranga. 
Nuo 2008  laisvalaikio centras „Genuja“ pirmininkas.Upelio g.16, Lapės, 54433 Kauno r. 
      – įmonės projektinės veiklos organizavimas, bendruomenės interesų atstovavimas. 
2008 - 2013 Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus direktorius, L. 
Zamenhofo g. 10, Kaunas 44287,  https://kaunomuziejus.lt/ 
       –  muziejinės ir ūkinės veiklos organizavimas, vadovavimas kultūros projektams. 
2004 - 2008 Všį „Spalvų kraitė“ direktorius,  Savanorių pr. 287-320, Kaunas 50127,  
http://www.spalvukraite.lt/ 
        – įmonės veiklos organizavimas: dizaino, reklamos, leidybos ir poligrafijos paslaugos. 
2002 – 2004 Kauno medicinos universiteto ansamblio „Ave vita“ liaudiškos kapelos vadovas. 

– atsakingas už  kolektyvo meninę veiklą. 
1995 - 1999  Lietuvos Caritas spaustuvės vedėjas, M. Daukšos g. 21,44282 Kaunas. 
       – įmonės veiklos organizavimas: leidybos ir poligrafijos paslaugos. 
1993 – 1995 Kauno technologijos universiteto ansamblio „Nemunas“ tautinių šokių grupės 
akomponiatorius . Laisvės al. 13, Kaunas 44238, https://www.ansamblisnemunas.lt 
       – akomponavimas šokių grupės repeticijoms, dalyvavimas koncertuose. 
1989 - 1994  Kauno profsąjungų rūmų tautinių šokių ansamblio „Suktinis“ liaudies instrumentų 
orkestro vadovas. Kęstučio g. 1, Kaunas 44321, http://www.suktinis.lt/ 
       – atsakingas už meninę veiklą, koncertus.  
1998 – 1991 Kauno statybos tresto vaikų tautinių šokių ansamblio „Kalvelis“ liaudies instrumentų 
paruošiamosios grupės vadovas. Mickevičiaus g. 18, 44312 Kaunas,  
       –  atsakingas už vaikų orkestro paruošiamosios  grupės veiklą. 
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IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA 

 
 
 

 
 
 
 

LTSR valst. konservatorija, Klaipėdos fakultetai, kultūros fakultetas 1980-1984 
(dabar LMTA akademija,menų fakultetas) 
Kvalifikacija: kultūros darbuotojas. 
 
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla 2012-2014 
Kvalifikacija: vizualinės reklamos gamintojas 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI  
[Pašalinkite nereikalingas eilutes.] 

 

 

 
 

 

h 

             

Gimtoji kalba lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  

Informacijos 
pateikimas 

žodžiu  
 

Rusų 
B2 įgudęs 
vartotojas 

B2 įgudęs 
vartotojas 

B2 įgudęs 
vartotojas 

B2 įgudęs 
vartotojas 

B2 įgudęs 
vartotojas 

  

Anglų 
A1 pradedantis 

vartotojas 
A1 pradedantis 

vartotojas 
A1 pradedantis 

vartotojas 
A1 pradedantis 

vartotojas 
A1 pradedantis 

vartotojas 
  

Vokiečių C1 įgudęs 
vartotojas 

C1 įgudęs 
vartotojas 

C1 įgudęs 
vartotojas 

C1 įgudęs 
vartotojas 

C1 įgudęs 
vartotojas 

 

Bendravimo gebėjimai Lengvai bendrauju, esu atviras naujiems dalykams, man būdingas pozityvus mąstymas, 
greitai įsisavinu naujus įgūdžius. 

 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Labai geri vadovavimo darbuotojų kolektyvams įgūdžiai (20 m. vadovaujamo  darbo 
patirtis). Išmanau vadybinį ir administracinį darbą, sugebu organizuoti ir vykdyti darbinę 
veiklą. Esu  organizavęs įvairius renginius, parodas, seminarus. Vadovavau įvairioms 
įmonėms: nuo  asociacijos iki  Kauno m. savivaldybės įmonės.  

Darbui reikalingi 
gebėjimai 

Gerai išmanau administracinį darbą, viešųjų pirkimų ir darbų saugos, priešgaisrinės 
saugos  teorinę  ir  praktinę  pusę. Turiu didelę patirtį projektinėje veikloje. Vadovavau 
kultūros, verslo, infrastruktūros projektams muziejuje ir asociacijose. Turiu patirtį vykdant 
pastatų remontą, renovaciją. 

Darbo kompiuteriu gebėjimai Dirbu su MS Office (nuo 1999) ,vizualinėmis programomis ( Piccasa 3), muzikos įrašų  
redagavimo programomis (Audition 3), interneto svetainių redagavimo (Joomla),  su 
internetinėmis sistemomis: CVP IS, CPO, DVS Kontora, VTIPS,VIPIS, Registrų centru. 

Kiti gebėjimai Sporto šakų kategorijos: povandenininko pažymėjimas 1998 m.,  
tarptautinis laivavedžio pažymėjimas (II eilės vairininkas) 2008 m. 
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PAPILDOMA 
INFORMACIJA  

 

 

PRIEDAI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairuotojo pažymėjimas Vairuotojo kategorijos: 
 „B“   – nuo 1992 metų; 
 

Kvalifikacijos 
kėlimo kursai 

 
   
   

      -Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymo programa (darbų    
      saugos pažymėjimas Nr. 244810) 2006-12-07 
      -Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kvalifikacijos kėlimo kursai (pažymėjimas     
       Nr. 0105) 2018-09-12 
      -Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos   
        mokymo programa (priešgaisrinės saugos pažymėjimas) 2019-11-21 
 
      -Viešųjų pirkimų kvalifikacijos kėlimo kursai „Preliminarių sutarčių privalumai“ 2017-   
       03-22 
      -Viešųjų pirkimų kvalifikacijos kėlimo kursai „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo   
        ypatumai“ 2017-05-04 
      -Viešųjų pirkimų praktinio mokymo kursai „Elektroninių pirkimų vykdymas CVP IS ir   
       CPO sistemose “ 2017-10-03 
      -Viešųjų pirkimų III pakopos praktiniai mokymai „Viešųjų pirkimų pasiūlymų  
        vertinimas.Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimas“ 2018-06-19 
      -Viešųjų pirkimų III pakopos praktiniai mokymai „Viešųjų pirkimų vykdymo  
        aktualijos“  2019-06-20 
      -Viešųjų pirkimų II pakopos praktiniai mokymai „Viešųjų pirkimų vykdymo  
        aktualijos ir naujovės“  2019-06-20 
 

  


