GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)
SIMONAS KAIRYS

ASMENINĖ INFORMACIJA



Tautybė: lietuvis;
Gimimo data: 1984 m. balandžio 19 d.;

IŠSILAVINIMAS


Magistras – 2011 m. Mykolo Romerio Universitetas, teisės ir valdymo
programa, teisės magistro laipsnis.



Bakalauras – 2007 m. Vytauto Didžiojo Universitetas, politikos mokslų
bakalauro kvalifikacinis laipsnis.



Vidurinis – 2003 m. Telšių „Kranto“ vid. mokykla.

DARBO PATIRTIS
2019 04 16 – iki dabar – Kauno m. savivaldybės mero patarėjas.
Veikla: kultūra, turizmas, paveldas, sportas, verslo sąlygos.
2015 04 20 – 2019 04 16 – Kauno m. savivaldybės mero pavaduotojas.
Veikla ir atsakomybių sritys:
Verslo sąlygų gerinimas, kultūra, tarptautiniai ryšiai, turizmas, paveldas, sportas, esavivalda.
2011 06 08 – 2015 04 17 AB “Lietuvos paštas” Tinklo valdymo vadybininkas.
Veikla:
Prekių ir paslaugų pardavimų, veiklos efektyvumo paštuose analizė, apžvalgų
rašymas įmonės leidinyje.
Klientų aptarnavimo standarto įgyvendinimo organizavimas. „Slaptųjų pirkėjų”
veiklos koordinavimas.
2007 07 30 – 2011 04 01 – Kauno m. savivaldybė. Tarybos sekretoriato vyr.
specialistas, mero pavaduotojo padėjėjas.
Veikla:
Efektyvios mero pavaduotojo veiklos organizavimas ir koordinavimas. Reikalingos
informacijos ir dokumentų rengimas, priimtų sprendimų, rekomendacijų
įgyvendinimo kontrolė (mero pavaduotojo kuruojamose srityse).
Gyventojų prašymų ir institucinių raštų nagrinėjimas, atsakymų rengimas, išvadų,
pasiūlymų teikimas, tolimesnio raštų svarstymo organizavimas ir kontrolė.
Dalyvavimas darbo grupių ( Kauno tvirtovės objektų pritaikymo visuomenės
poreikiams strategijai parengti darbo grupė, Tarptautinių Hanzos dienų šventės
organizavimo darbo grupė ir pan.), komisijų veikloje, taip pat dalyvavimas
įvairiuose renginiuose, susitikimuose, pasitarimuose.
Įvairios gautos medžiagos analizavimas ir apibendrinimas, pateikiant mero

pavaduotojo veiklai reikalingą informaciją ir dokumentus.
2007 03 06 – 2010 04 01 – VšĮ “Liberaliosios Minties Institutas”, projektų vadovas.
Veikla:
Įvairių renginių, seminarų, diskusijų su politikais, visuomenės veikėjais,
akademikais organizavimas. Projektų rengimas. Ryšiai su visuomene ir žiniasklaida.
Internetinio puslapio administravimas.

VISUOMENINĖ VEIKLA
2017 10 20 – 2019 04 16 – Kauno technikos kolegijos tarybos narys.
2015 – iki dabar – Lietuvos Šaulių Sąjungos narys.
2011-2015 - Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, Kontrolės komiteto
pirmininkas, Teismų sprendimų ir nutarčių kontrolės komisijos pirmininkas,
Tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisijos pirmininkas, Kauno jaunimo
reikalų tarybos pirmininkas.
2009 08 01 – 2011 04 01 – VšĮ „Lietuvių Išeivijos Institutas“, valdybos narys.
2007 08 01 – 2009 06 - VšĮ „S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas“ – valdybos narys.
2005 10 – 2007 01 - Kauno Liberalaus Jaunimo valdybos narys.

KALBOS
Lietuvių – gimtoji kalba.
Anglų - laisvai bendrauju tiek raštu, tiek žodžiu, universitete papildomai lavinau
kalbėjimo įgūdžius bei turėjau verslo anglų kalbos kursą.
Rusų – šiek tiek suprantu.
Italų – mokausi.
POMĖGIAI, KITA


Esu atsakingas, pareigingas, siekiantis tobulėti nuolat, imlus naujovėms.
Sugebu aiškiai formuluoti vizijas, tikslus, esu komunikabilus, man svarbu
tinkamai reprezentuoti įstaigą, įmonę ar organizaciją, kurioje dirbu. Mėgstu
komandinį darbą, bet nevengiu imtis lyderystės ir atsakomybės.



Turiu žurnalistinių įgūdžių. Galiu rašyti įvairius straipsnius, pranešimus
spaudai. Domiuosi viešaisiais ryšiais, komunikacija, įvairiomis informacinių
technologijų naujovėmis.



Vairavimo teisės (2002).



Pomėgiai: Kelionės, krepšinis, lauko tenisas, muzika, grojimas gitara,
Formulė 1.



Priedai pageidaujant gali būti pridedami.

