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DARBO PATIRTIS
2016-08-03–2020-05-14

Direktoriai ir vyriausieji valdytojai
VšĮ "Nacionalinis žiedas", Kaunas (Lietuva)
▪ Darbas rengiant, įgyvendinant bei kontroliuojant įmonės strategiją, veiklos planus, verslo planus,
investicinius projektus. Įmonės atstovavimas iš esmės visose viešojo sektoriaus įstaigose.
▪ Komandos atrinkimo, formavimo, edukavimo, motyvavimo, užduočių paskirstymo patirtis.
▪ Betarpiškas bendravimas su potencialiais bei esamais įmonės klientais. Patirtis bendraujant su
tarptautiniais investuotojais. Darbas su viešaisiais pirkimais.
▪ Patirtis rengiant bei įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės, Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos respublikos vyriausybės, Valstybės biudžeto, MITA, Norway Grants (EEE programa),
ES fondų projektus.

2011-06-07–2015-12-10

Direktoriai ir vyriausieji valdytojai
VšĮ "Nemuno žiedas", Kaunas (Lietuva)
▪ Darbas rengiant, įgyvendinant bei kontroliuojant įmonės strategiją, veiklos planus, verslo planus,
investicinius projektus. Įmonės atstovavimas iš esmės visose viešojo sektoriaus įstaigose.
▪ Komandos atrinkimo, formavimo, edukavimo, motyvavimo, užduočių paskirstymo patirtis.
▪ Betarpiškas bendravimas su potencialiais bei esamais įmonės klientais. Patirtis bendraujant su
tarptautiniais investuotojais. Darbas su viešaisiais pirkimais.
▪ Patirtis rengiant bei įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės, Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos respublikos vyriausybės, Valstybės biudžeto, MITA, Norway Grants (EEE programa),
ES fondų projektus.

2015-12-11–2016-08-02

Direktoriai ir vyriausieji valdytojai
UAB "Munava", Kaunas (Lietuva)
▪ Nuosavo verslo, dirbančio tarptautinės prekybos srityje įkūrimas;
▪ Darbas vadovo bei akcininko pozicijose;
▪ Antraisiais įmonės veiklos metais pasiekta 240 000 eur. metinė apyvarta.

2010-06-01–2011-06-06

Direktoriai ir vyriausieji valdytojai
Asociacija "Sportuojanti Lietuva", Kaunas (Lietuva)
▪ Įmonės strategijos sukūrimas bei įgyvendinimas;
▪ Darbas su Kauno miesto savivaldybės bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV projektų
rengimu, vykdymu, kontroliavimu;
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2007-07-10–2010-05-30

Arūnas Samochinas

Direktoriai ir vyriausieji valdytojai
VšĮ "AG Kartai", Kaunas (Lietuva)
Nuosavo verslo paslaugų sektoriuje įkūrimas bei sėkmingas vadovavimas;

2015-05-11–2019-05-25

Nepriklausomas valdybos narys
UAB "Kauno autobusai", Kaunas (Lietuva)
Darbas nepriklausomo valdybos nario pozicijoje Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamoje UAB.
Pagrinidiniai įmonės rodikliai (2017 metų lygiu):
1. Metinės pajamos 27 126 000 eur;
2. Įmonės uždirbamas grynsis pelnas 0,63 mln eur;
3. Darbuotojų skaičius 1 100 žmonių; 3 veikiančios profsajungos;
Veiklos atsakomybės sritis - strateginis planavimas bei valdymas.

2018-12-20–Šiuo metu

Nepriklausomas valdybos narys
AB "Panevėžio specialusis autotransportas", Panevėžys (Lietuva)
Darbas nepirkausomo valdybos nario pozicijoje Panevėžio miesto savivaldybės
kontroliuojamoje akcinėje bendrovėje.
Pagrindiniai įmonės rodikliai (2017 metų lygiu):
1. Metinės pajamos 4 870 261 eur;
2. Įmonės uždirbamas grynasis pelnas 66 545 eur;
3. Darbuotojų skaičius 235 žmonės.
Veiklos atsakomybės sritis - strateginis planavimas ir valdymas

2019-06-04–Šiuo metu

Nepriklausomas valdybos narys
UAB Rokiškio autobusų parkas, Rokiškis (Lithuania)
Darbas nepirkausomo valdybos nario pozicijoje Rokiškio miesto savivaldybės
kontroliuojamoje akcinėje bendrovėje.
Veiklos atsakomybės sritis - strateginis planavimas ir valdymas

2015-12-15–Šiuo metu

Pirmininkas
Asociacija "Kauno miesto Aleksoto VVG", Kaunas (Lietuva)
▪ Europos socialinio fondo agentūros projekto (Vietos plėtros strategijos 2015-2020 m. parengimas
bei administravimas);
▪ Darbas vadovo bei valdybos nario pozicijoje (Susidedančioje iš 9 narių);
▪ Projekto biudžeto, veiklų nustatymas, projekto procesų koordinavimas;
▪ Darbuotojų komandos suformavimas bei sėkmingas vadovavimas;
▪ Patvirtintas bei administruojamas ESFA projektas,kurio vertė 1 016 250 eur.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
1996-09-01–2004-05-31

Pagrindinis
Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, Kaunas (Lietuva)

2006-09-01–2010-06-10

Bakalauro studijos. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Verslo
administravimo programa
Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas (Lietuva)
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2010-09-01–2013-06-10

Arūnas Samochinas

Magistro studijos. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingas ir
tarptautinė komercija
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas (Lietuva)

2014-09-01–2014-12-20

Podiplominės studijos
ISM. Vadovų mokymai. Inovacijų vadyba ir ekonomika., Vilnius (Lietuva)
Kompetencijų tobulinimo programa "Inovacijų vadyba ir ekonomika", grindžiama mokymų dalyvių
akademine ir profesine patirtimi ir taikydama inovatyvią mokymosi metodiką (buvo taikomas "Design
thinking"kūrybinio mąstymo metodas).
Programa buvo pritaikyta suaugusiųjų mokymui, įgalinanti dalyvius pagilinti tarpusavyje susijusias
vadybines ir asmenybės ugdymo kompetencijas bei lyderystės potencialą.

2015-11-12–2015-11-13

KTU Vadovų mokykla. „Bendrovės valdybos ir jos narių veiklos
principai, funkcijos, atsakomybė“.
KTU Vadovų mokykla, Kaunas (Lietuva)
Kvalifikacijos kėlimo bei kompetencijų stiprinimo įmonės valdyboje mokymai šiose srityse:
▪ Bendrovės valdybos vieta ir funkcijos bendrovės valdyme;
▪ Bendrovės valdybos vaidmuo užtikrinant veiklos strategiškumą;
▪ Valdybos narių veiklos teisiniai aspektai;
▪ Valdybos darbo organizavimas ir komunikacija.

2016-06-03–2016-06-03

Išsilaikytas VTD testas „Vadovavimo gebėjimų vertinimas
aukščiausio lygio vadovams“
Valstybės tarnybos departamentas, Vilnius (Lietuva)

2013-12-03–2013-12-03

Išsilaikytas VTD "Bendrųjų gebėjimų testas"
Valstybės tarnybos departamentas, Vilnius (Lietuva)

2016-11-07–2016-11-07

Išsilaikytas anglų kalbos mokėjimą patvirtinantis testas „C1“ lygiu.
Mokymo centras "iCAN", Kaunas (Lietuva)

2016-10-21–2016-10-21

Išsilaikytas kompiuterinio raštingumo testas. ECDL Profile
sertifikatas.
Lietuvos kompiuterininkų sąjunga, Kaunas (Lietuva)

2019-10-02–2019-11-17

Nepriklausomo valdybos nario atestatas
Baltic institute of corporate governance, Vilnius (Lithuania)
Bendrovių valdysenos mokymai nepriklausomiems valdybų nariams.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Užsienio kalbos
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Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys - Įsivertinimo lentelė

Bendravimo gebėjimai

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Pageidaujamam darbui reikalingi
gebėjimai

Puikūs komunikavimo gebėjimai su darbuotojais, kolegomis, vadovais. Gebėjimas atstovauti įmonę
bet kokio formato susirinkimuose. Gebėjimas rasti sprendimą bet kokioje situacijoje.
Sėkminga patirtis dirbant viešąjame sektoriuje vadovo bei valdybos nario pozicijose. Sėkminga patirtis
privačiame versle vadovo bei akcininko pozicijoje. Darbas rengiant, įgyvendinant bei kontroliuojant
įmonių strategijas, veiklos planus, investicinius projektus. Įmonių atstovavimas iš esmės visose viešojo
sektoriaus įstaigose, patirtis bendraujant su tarptautiniais investuotojais. Puikūs planavimo,
organizavimo, procesų kontroliavimo įgūdžiai. Komandos atrinkimo, formavimo, edukavimo,
motyvavimo patirtis. Krizinių situacijų įmonėje suvaldymo patirtis, verslo galimybių įžvalgumas,
entrepreneriškumas. Puikūs derybiniai įgūdžiai.
▪ Strateginis ir analitinis mąstymas;
▪ Komunikabilumas, iniciatyvumas, veržlumas, atkaklumas;
▪ Stipri orientacija į rezultatą;
▪ 11 metų vadovaujamo darbo patirtis aukščiausio lygio vadovo pozicijoje;
▪ Atvirumas naujovėms, pokyčių inicijavimas;
▪ Gebėjimas dirbti aukščiausio lygio vadovų komandoje;

Vairuotojo pažymėjimas
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