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ASMENINĖ 

INFORMACIJA 

 

 
 

Saulius Raziūnas  
 

DARBO PATIRTIS 

 

 

 

Tel. +370 45 465693   

E. p.  sportas@pkksc.lt 

 

 

 

2014 m.  vasaris -   

šiuo metu 

Pareigos: Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktorius.  

Darbovietė: Panevėžio Kūno kultūros ir sporto centras  Liepų al. 4, Panevėžys. 

Veiklos  sritis: kūno kultūros ir sporto veiklos organizavimas. 

 

        2004 m.  liepa -   

        2014 m. vasaris 

 

 

 

Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas aprūpinimui ir investicijoms, metodininkas.  

Darbovietė: Panevėžio Kūno kultūros ir sporto centras  Liepų al. 4, Panevėžys. 

Veiklos  sritis: kūno kultūros ir sporto veiklos aprūpinimo organizavimas.  

1990 m. rugsėjis –  

    2004 m. liepa  

Pareigos: Direktorius, baidarių ir kanojų irklavimo treneris. 

Darbovietė: Panevėžio m. sporto mokykla “Aukštaitija”, A. Jakšto g. 1, Panevėžys. 

Veiklos  sritis: kūno kultūros ir sporto veiklos organizavimas. 

 

1988 m. rugsėjis -  

            1990 m. 

rugpjūtis 

Pareigos: Baidarių ir kanojų irklavimo sporto treneris, vyr. treneris. 

Panevėžio aukštesnioji olimpinio rezervo mokykla, Liepų al. 4, Panevėžys.  

Veiklos sritis: pedagoginė veikla. 

 

1982 m. birželis -   

           1988 m. rugsėjis 

 

   Pareigos: baidarių ir kanojų irklavimo sporto treneris, vyr. treneris; 

Darbovietė: Lietuvos sporto draugija  “Žalgiris”, Laisvės a. 3, Panevėžys. 

Veiklos  sritis: pedagoginė veikla. 
 

    1978 m. liepa -  

      1982 m. birželis 

 

Pareigos: inžinierius, vyr. inžinierius; 

Darbovietė: Panevėžio sporto kombinatas, A.Jakšto g. 1, LT - 35141 Panevėžys; 

Veiklos sritis: kūno kultūros ir sporto bei kultūros veiklos aptarnavimas.  
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IŠSILAVINIMAS 

 

 

1978 m. rugsėjis -   

        1984 m. birželis 

 

   Kauno technikos universitetas, aukštasis 

 

 

 

 
 

 
 

) 

GEBĖJIMAI IR 

KOMPETENCIJOS 

 

  

Gimtoji kalba Lietuvių 

Kitos kalbos Anglų, rusų, lenkų   

  

Kiti gebėjimai Tarptautinės kategorijos baidarių ir kanojų irklavimo teisėjas.  

  

Kvalifikacijos 

tobulinimas 

 

 

 

 

 

 

APDOVANOJIMAI 

 

 

 

    

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 m. - Europos sąjungos Tempus-phare programos administratorių mokymo 

sporto ir rekreacijos sistemoje kvalifikacijos kėlimo kursai, stažuotė Prancūzijos 

Liono mieste.  

2003 metais - Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto sporto 

trenerių perkvalifikavimo kursai. 

2015 metai – Tarptautinio olimpinio komiteto Olimpinio solidarumo ir LTOK  

sporto administratorių kursai. 

 

2007-09-12 apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV Sporto 

Garbės kryžiumi už nuopelnus Lietuvos sportui. 

2007-11-06 ir 2008-06-16 apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento prie 

LRV medaliais „Už sporto pergales”. 

2007-09-04 apdovanotas II laipsnio medaliu „Už nuopelnus Panevėžio sportui”.  

2007-12-27 suteikta Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas ir apdovanotas garbės 

ženklu. 

2012-09-13 apdovanotas I laipsnio medaliu „Už nuopelnus Panevėžio sportui”. 

2017-09-08 apdovanotas  Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV aukso 

medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“. 

2017-09-08 apdovanotas Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto olimpine žvaigžde 

„Už nuopelnus olimpizmui“. 

  


