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GYVENIMO APRAŠYMAS (CV) 
 

 

1. Pavardė:  Rimantas 

2. Vardas:  Dapkus 

3. Gimimo data: 1959-02-10 

Adresas / kontaktiniai duomenys:  Rimantas.Dapkus@gmail.com   Tel.:+37068741422 

4. Išsilavinimas:  

Institucija 

 

Data: nuo-iki  Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Kauno politechnikos institutas  

 

1978 09 – 1982 06 Diplomuotas inžinierius 

(Elektroninės skaičiavimo mašinos) 

Kauno technologijos universitetas  

 

2002 10 – 2003 07 Penkių ekonominių disciplinų neakivaizdinės 

studijos pagal verslo administravimo bakalauro 

studijų programą (kodas 61203S115) 

Kauno technologijos universitetas 1992 10 – 1995 05 Mokslų daktaras  

(Technikos mokslai, mechanika) 

Kauno technologijos universitetas 2009 Docentas, Socialiniai mokslai  

(04 S – Ekonomika) 

5. Kalbų mokėjimas: kalbos mokėjimo lygmuo nustatomas atsižvelgiant į Europass kalbų paso formos įsivertinimo 

lentelę. 

Kalba  Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Lietuvių – gimtoji C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas 

Anglų C2 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas 

Rusų C2 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas 

Lenkų B2 Pažengęs vartotojas B2 Pažengęs vartotojas B1 Pažengęs vartotojas 

Vokiečių A1 Pradedantysis A1 Pradedantysis A1 Pradedantysis 

6. Paskutiniu laikotarpiu baigtų kursų, profesinių vardų, gautų diplomų ir sertifikatų, pagrindžiančių atitiktį 

kvalifikaciniams reikalavimams sąrašas: 

Institucija 

 

Data: 

nuo-

iki  

Išlaikytas egzaminas, gautas diplomas ar 

sertifikatas 

Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS programos 

finansuotas kvalifikacijos kėlimo projektas, kurio 

metu 11 Partnerių institucijose Vokietijoje, 

Lietuvoje, Norvegijoje, Slovėnijoje ir Švedijoje 

po 1 savaitę buvo keliama kvalifikacija „CNC 

and Robotics Partnerships, CaRPs“ 

2009-

2011 

Kvalifikacijos kėlimo projekto dalyvio sertifikatas 

EU Parliament, Brussels, Belgium, 1 savaitės 

kvalifikacijos kėlimas „EU Regional 

development policy and Democracy“ 

2012 ES Parlamento sekretoriato kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimas  

Aleksandro Stulginskio universitetas 2013 Andragoginių kompetencijų tobulinimas ir inovacijos 

suaugusiųjų mokymo ir konsultavimo procese. 

Kauno technikos kolegija 2013 Mokslo ir verslo bendradarbiavimo perspektyvos. 

Lietuvos regioninės politikos aktualijos, siekiant šalies 

ekonomikos darnios plėtros ir socialinės gerovės. 

Kauno technologijos universitetas 2013 Geo-IKT valdymas miestų planavimui ir valdymui. 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo 

metodikos centras 

2014 „Leader“ metodo taikymas kaimo plėtros procese, 

akredituotas konsultantas 

(http://www.zmmc.lt/lt/akreditavimas/akredituoti-

konsultantai.html). 

http://www.zmmc.lt/lt/akreditavimas/akredituoti-konsultantai.html
http://www.zmmc.lt/lt/akreditavimas/akredituoti-konsultantai.html
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7. Kvalifikacijos kėlimas ir paskaitų skaitymas užsienyje:  

Šalis, institucija Metai Kvalifikacijos kėlimo 

renginio tema 

Kvalifikacijos kėlimo renginio temos trumpas 

aprašymas 

Japonija (Gifu 

Universitete) 

1995 5 savaičių kvalifikacijos 

kėlimas aukštųjų 

technologijų srityje 

Skaitytos paskaitos apie mechatroniką ir 

nanotechnologiją bei mechaninių 

charankteristikų identifikavimo technologijas 

JAV (“Hysitron Ltd.” 

Aukštųjų technologijų 

gamykloje) 

1999 1 savaitės kvalifikacijos 

kėlimas aukštųjų 

technologijų srityje 

Skaitytos paskaitos apie mechatroniką ir 

nanotechnologiją bei mechaninių 

charankteristikų identifikavimo technologijas 

JAV (Friends 

Universitete) 

1999 2 savaičių kvalifikacijos 

kėlimas demokratijos 

principų užtikrinimo srityje 

Skaitytas paskaitų ciklas apie demokratijos 

svarbą visuomenės raidai ir jos įtvirtinimą 

postsovietinėse valstybėse 

Prancūzija (Lionas, 

Verslo koledžas) 

2007 1 savaitės kvalifikacijos 

kėlimas Regioninės 

politikos srityje 

Skaitytas paskaitų ciklas apie Regionų plėtros 

strateginį planavimą ir finansinės paramos 

panaudojimą įgyvendinant inovatyvius verslo ir 

viešojo sektoriaus vystymo projektus 

Turkija (Anadulu 

universitetas) 

2008 1 savaitės kvalifikacijos 

kėlimas Regioninės 

politikos srityje 

Skaitytas paskaitų ciklas apie Regionų plėtros 

strateginį planavimą ir finansinės paramos 

panaudojimą įgyvendinant inovatyvius verslo ir 

viešojo sektoriaus vystymo projektus 

8. Profesinė patirtis: 

Data: 

 nuo-iki 

Miestas, 

šalis 
Įmonė, organizacija Pareigos Aprašymas 

1980.02 –  

1981.12 

Kaunas Kauno politechnikos 

instituto Skaičiavimo 

technikos fakultetas 

Vyr.labor. 

Kompiuterizuoto studentų mokymo 

auditorijos kūrimas ir mokymo programų 

rengimas 

1982.09 –  

1988.12 

Kaunas Kauno politechnikos 

instituto Elektrotechnikos 

fakultetas 

Vyr. lab. su 

a.m. 

Dėstymas ir moksliniai tiriamieji darbai 

elektros tiekimo bei elektros procesų 

modeliavimo ir elektros mašinų kūrimo 

srityse  

1988.12 –

1992.09 – 

1995.05 –

1998.06 

Kaunas Kauno technologijos 

universiteto 

Mechanikos fakultetas 

Vyr. moksl. 

bendradarbis ir 

doktorantas 

Doktorantūra bei dėstymas ir moksliniai 

tiriamieji darbai Nano-technologijų ir 

intelektualių prietaisų kūrimo bei 

mechatronikos srityse 

1995.09 –

1997.04 ir 

1999.07 – 

2001.06 

Kaunas Tarptautinės 

integracijos centras 

UAB “Baltoskandija” 
Konsultantas, 

 

Direktorius 

Lietuvos ir užsienio kompanijų 

konsultavimas gamybinės-ekonominės 

plėtros klausimais ir bendros veiklos kūrimo 

srityse bei makroaplinkos ir vidinių išteklių 

ekspertinis vertinimas, įmonių steigimo, 

plėtros strategijų ir verslo planų ruošimas; 

taip pat vadovavimas šiai, tarptautine 

integracija užsiimančiai, įmonei 

1996.01 – 

2002.06 

Kaunas KTU-FESTO 

pramonės automatikos 

centras (bendra 

Lietuvos ir Olandijos 

įmonė, UAB) 

Direktorius 

Vadovavimas aukštųjų technologijų įmonei, 

užsiimančiai moksliniais tyrimais, 

projektavimu, gamybos modernizavimo 

konsultavimu, projektų ruošimu ir specialistų 

kvalifikacijos kėlimu bei sertifikavimu 

pramonės automatizavimo ir verslo valdymo 

srityse 

1997.05 –

1998.05 

Danija Dinex AS 
Konsultantas 

Konsultavimas gamybos perkėlimo į Lietuvą 

klausimais 



3 

1998.10 –

1999.10 

Kaunas Kauno tankų remonto 

gamykla 

UAB“Magnalis” 
Komercijos 

direktorius 

Planavimas ir vadovavimas gamybinės 

įmonės visai komercinei veiklai; o taip pat 

dalyvauta Lietuvos kariuomenės 

modernizavimo, Lietuvos keleivinio 

transporto vystymo ir Aplinkosaugos 

(vandens nuotekų valymo) projektuose bei 

ISO 9000 kokybės valdymo programoje 

1998.06 – 

2001.11 

Kaunas Kauno technologijos 

universiteto 

Elektrotechnikos ir 

automatikos fakultetas  
Docentas 

Dėstymas ir moksliniai tiriamieji darbai 

pramonės automatizavimo, 

elektromechaninių sistemų modeliavimo 

(Tarptautinių studijų centro studentams iš 

užsienio) , bei nanotechnologijų kūrimo ir 

diegimo bei mechatronikos srityse  

2000.01 – 

2017.01 

Kaunas Kauno technologijos 

universiteto 

Ekonomikos ir vadybos 

bei Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir 

menų fakultetai 
Docentas, 

Projektų 

koordinato-

rius, 

Lektorius, 

Docentas 

Dėstymas ir moksliniai tiriamieji darbai 

ekonominės plėtros teorijų, inovacijų 

ekonomikos, regiono ūkio plėtros, ES ir 

Nacionalinės regioninės politikos, regionų 

subalansuoto vystymo, visuomenės švietimo, 

sveikatos priežiūros, socialinės gerovės ir 

užimtumo didinimo, e-demokratijos plėtros, 

bendruomenių formavimo ir socialinio verslo 

vystymo, jaunimo ugdymo ir smurto 

prevencijos, korupcijos prevencijos, verslo 

finansų pagrindų, investicijų vertinimo ir 

Valstybės bei savivaldybių finansų 

planavimo, viešųjų pirkimų organizavimo, 

strateginio planavimo ir valdymo, įmonių 

steigimo bei marketingo planavimo ir 

valdymo, projektų valdymo ir inovacijų 

diegimo srityse.  

2001.12 – 

2002.07 

Kaunas Aleksandro Stulginskio 

universiteto (Lietuvos 

žemės ūkio universiteto) 

Žemės ūkio inžinerijos 

fakultetas 

Docentas 

Dėstymas ir moksliniai tiriamieji darbai 

transporto ir jėgos mašinų srityse  

2002.09 - 

dabar 

Kaunas Aleksandro Stulginskio 

universiteto (Lietuvos 

žemės ūkio universiteto) 

Ekonomikos ir vadybos 

fakultetas 

Docentas 

Dėstymas ir moksliniai tiriamieji darbai 

žemės ūkio sektoriaus ir kaimo plėtros, ryšių 

su visuomene, žmogiškųjų išteklių valdymo 

ir socialinės atskirties mažinimo bei 

visuomenės švietimo, sveikatos priežiūros, 

socialinės gerovės ir užimtumo didinimo, 

aplinkosaugos ir kultūrinio-istorinio paveldo 

išsaugojimo, kaimo veiklos diversifikavimo 

ir amatų skatinimo, ūkininko ūkio steigimo ir 

veiklos vystymo, verslo steigimo ir plėtros, 

ES regioninės politikos ir finansinių 

mechanizmų, projektų valdymo ir inovacijų 

srityse, bei darbas su kaimo bendruomenėmis 

pagal LEADER programą (taip pat 

organizuojant ir dėstant Verslo planavimo ir 

Projektų valdymo modulius kaimo 

bendruomenių ir socialinės atskirties asmenų 

grupėms), VVG strategijų rengimo 

konsultavimas ir parengtų strategijų 

ekspertinis vertinimas. 
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2003.04 - 

dabar 

Kaunas Lietuvos regioninių 

tyrimų institutas 

Tarptautinių 

ryšių depart. 

vadovas, 

 

 

Prezidentas 

Atsakingas už instituto tarptautinį 

bendradarbiavimą, partnerių paiešką ir 

tarptautinių projektų koordinavimą, o taip pat 

vadovo-eksperto-konsultanto-dėstytojo darbas 

įvairiuose projektuose, tame tarpe ES 

finansuojamuose, bei darbas rengiant verslo 

steigimo bei plėtros investicinius planus ir 

inovacinius projektus, o taip pat studijas ir 

strateginius šalies ir atskirų regionų plėtros 

planus ir programas bei vykdant mokslinius 

tyrimus ir ekspertinį veiklos vertinimą šalies, 

regionų, rajonų ir institucijų mastu. 

Vadovavimas visai instituto veiklai. 

2004.01 – 

2014.06 

Kaunas Kauno kolegijos 

Vadybos ir ekonomikos 

fakultetas 
Lektorius, 

Docentas 

Dėstymas ir moksliniai tiriamieji darbai 

Verslo planavimo  ir rizikos valdymo, 

Marketingo planavimo ir valdymo bei 

Projektų valdymo ir Nacionalinio prekės 

ženklo žinomumo tarptautinėse rinkose 

didinimo (tame tarpe ir ERAZMUS 

studentams) srityse. 

9. Kita aktuali informacija: 

Socialiniai gebėjimai, kompetencijos ir dalyvavimas visuomeninėje veikloje: Tauragės ir Kauno regionų plėtros 

tarybų socialinis-ekonominis parneris, Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguotas Tauragės regiono plėtros 

tarybos narys, LR Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos tobulinimo darbo grupės narys. 

Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos: Gamybinės-komercinės veiklos ekspertinio vertinimo, planavimo ir 

organizavimo bei administravimo patirtis; patirtis nagrinėjant ir sprendžiant šalies žmonių švietimo, karjeros 

planavimo, sveikatos priežiūros, socialinės atskirties mažinimo ir užimtumo klausimus, patirtis verslo ir 

nevyriausybinių organizacijų steigimo ir veiklos planavimo srityse, savanoriškos ir visuomeninės veiklos 

planavimas, patirtis strateginių planų rengime ir lyderystės formavime, inovacijų sklaidoje ir projektų valdyme (darbo 

grupių sudarymas ir veiklos organizavimas, komandinio darbo vaidmenų identifikavimo bei komandos formavimo 

ir vadovavimo jos veiklai, biudžeto planavimas ir finansavimo šaltinių paieška bei finansų valdymas, projektavimo 

valdymas, projekto metodologinis parengimas ir įgyvendinimo kontrolė); patirtis įvaizdžio formavime ir rinkodaroje; 

mokslinio darbo organizavimo patirtis mechatronikos ir nanotechnologijų srityje; patirtis inovacijų vystyme ir 

ekspertiniame vertinime; patirtis tyrinėjant miestų ir kaimiškųjų vietovių vystymosi klausimus ir sprendžiant 

tolimesnio jų vystymosi perspektyvas; patirtis regioninėje politikoje ir viešojo administravimo institucijų veiklos 

ekspertiniame vertinime bei planavime ir strateginiame valdyme; patirtis tyrinėjant, planuojant ir dėstant 

ekonominės, socialinės ir gamtinės aplinkų subalansuoto vystymosi aspektus; projektavimo ir mokslinės-tiriamosios 

bei mokomosios-konsultacinės veiklos organizavimo patirtis; dėstymo ir seminarų vedimo patirtis; nacionalinių ir 

tarptautinių projektų bei vietos veiklos grupių (tame tarpe bendruomenių ir asocijuotų struktūrų) strategijų ekspertinio 

vertinimo, rengimo, administravimo ir mokymo patirtis. 

Kiti gebėjimai ir kompetencijos: A,B,C vairuotojo teisės; Darbdavio bei darbų saugos vadovo kvalifikacinis 

pažymėjimas; Karinė tarnyba – vyr. leitenantas (radijo ryšys).  

Publikacijos: paskelbta per 50 mokslinių darbų, referuojamų pripažintose užsienio duomenų bazėse, bei parengtos 

ir išleistos 8 mokomosios knygos studentams, o taip pat vadovauta kelioms dešimtims nacionalinių ir tarptautinių 

projektų ir mokslinių tiriamųjų darbų. 

 

 

                  Doc.Dr. Rimantas Dapkus    ......................................   2017-04-12, Kaunas 


