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AIDA STRIAUKAITĖ–GUMULIAUSKIENĖ 

 

 

   Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai, Lietuva 

     mob. 8656 06207 

   salduve@splius.lt ir darzelissalduve@gmail.com  

Gimimo data   1969 m. liepos 26 d. 

Lytis   moteris 

Pilietybė   Lietuvos Respublikos 

 

DARBO PATIRTIS 
  

Data: (nuo–iki) Pareigos; darbovietė; veiklos sritys arba funkcijos: 

  

Nuo 2019-02-18 Direktorė; Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“. 
  

2016–2019 m. Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėja; Lietuvos Respublikos Seimas.  
  

2016 m.  Ūkio dalies vedėja; Šiaulių „Sandoros“ progimnazija.  
  

Nuo 2016 m. Pirmininkė; Daugiabučio namo savininkų bendrija. 
  

2009–2016 m. Vyriausioji specialistė Šiaulių apskrityje; Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Regioninės politikos departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos skyrius. 
  

2007–2015 m. Projektų „Visuomenės įgalinimas socialinės partnerystės kontekste – pilietinių 

kompetencijų ugdymas inovatyviais aktyvios įtrauktiems metodais“ ir 

„Neformalaus mokymosi sistemos plėtra Šiaulių universiteto gimnazijoje, 

diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus „Mažajame universitete“ vadovė; VšĮ 

Šiaulių universiteto gimnazija. 
  

2005–2008 m. Raštinės vedėja; VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija. 
  

2003–2005 m. Vadybininkė (projektų, reklamos, informacinio centro); VšĮ Šiaulių darbo rinkos 

mokymo centras. 
  

1996–1998 m. Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėja; Lietuvos Respublikos Seimas. 
  

1993–2003 m. Vyresnioji specialistė; Šiaulių darbo birža. 
  

1992 m. Mokytoja; Šiaulių miesto 18-oji vidurinė mokykla. 
  

1989–1990 m. Dailės būrelio vadovė; Šiaulių miesto pionierių namai. 
  

1989 m. Auklėtoja; Šiaulių miesto lopšelis-darželis Nr. 22. 
  

 

IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA 
  

Data: (nuo–iki) Suteiktas laipsnis; įstaigos pavadinimas. 
  

2007–2009 m. Magistro kvalifikacinis laipsnis; baigta vadybos (šaka – švietimo vadyba) studijų 

programa ir suteiktas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis 

laipsnis; Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas. 
 

 

1987–1992 m. Aukštasis universitetinis; baigtas pradinio mokymo pedagogikos specialybės 

kursas ir suteikta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija; Šiaulių pedagoginis 

institutas. 
  

1987 m. Baigta Šiaulių m. 15-oji vidurinė mokykla. 
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

Gimtoji kalba – lietuvių kalba 
  

Kitos kalbos: SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

 Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 

pateikimas žodžiu 

 

Anglų k. B1 B1 B1 B1 B1 

Rusų k. C1 C1 C1 C1 C1 

 

Skaitmeniniai 

gebėjimai: 

ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 

apdorojimas 
Komunikacija 

Turinio 

kūrimas 

Saugos 

reikalavimų 

išmanymas 

Problemų 

sprendimas 

 įgudęs 

vartotojas 

įgudęs 

vartotojas 

įgudęs 

vartotojas 

pažengęs 

 vartotojas 

pažengęs 

vartotojas 

 
  

Vairuotojo 

pažymėjimas: 

Nuo 1997 m. turiu vairuotojo pažymėjimą ir galiu vairuoti šios kategorijos 

transporto priemones: AM, B1, B. 
  

 
PAPILDOMA INFORMACIJA 

  

Magistro 

darbas: 

„Projektų vadybos kompetencijų jungimas komandoje, rengiant ir vykdant 

struktūrinių fondų projektus: Šiaulių universiteto gimnazijos atveju“. 2007–2009 

m. tyriau projektų vadybos kompetencijų jungimą komandoje, atlikau kokybinį 

tyrimą VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijoje. Darbo apimtis 116 puslapių. 

Panaudoti 79 literatūros šaltiniai (66 lietuvių k., 13 užsienio k.). Darbas buvo 

įvertintas 9 (labai gerai). 
  

Pomėgiai: psichologija; literatūra; dailė, dizainas ir kiti taikomieji menai; lietuvių ir kitų tautų 

tradicijų bei kultūrų analizavimas; kelionės, turizmas; muzika. 
 

 

_________________________________ 


