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ASMENINĖ INFORMACIJA Gabrielius Sužiedėlis  
 

 

L. Zamenhofo g. 8, LT-44287 Kaunas (Lietuva)  

 +370 610 93 407 

  direktorius@kaunomuziejus.lt 

Lytis: Vyras | Gimimo data: 11/10/1992 

 

DARBO PATIRTIS   

 

Nuo 2017 m. balandžio mėn. Direktorius 

Kauno miesto muziejus, Kaunas (Lietuva) 
www.kaunomuziejus.lt 

Pagrindinės užduotys: 

▪ Muziejaus bei jo teikiamų paslaugų modernizavimas; 

▪ Įstaigos strategijos formavimas; 

▪ Vidinių įstaigos procesų ir struktūros optimizavimas. 

Sritis: Kultūra 

 

2016-09  – 2017-04 Jaunesnysis analitikas 

UAB PPMI Group, Vilnius (Lietuva)  
www.ppmi.lt  

Domėjimosi sritys: švietimo, kultūros, užimtumo politikos, viešosios diplomatijos. 

Pagrindinės užduotys: 

▪ Prisidėjimas prie viešosios politikos probleminių sričių analizių; 

▪ Pagalba kolegoms atliekant taikomuosius viešosios politikos tyrimus; 

▪ Kokybinių ir kiekybinių duomenų analizė; 

▪ Projektų ataskaitų rengimas. 

Sritis: Viešosios politikos analizė  

 

2015-11 – 2016-09 Tyrimų asistentas 

UAB PPMI Group, Vilnius (Lietuva)  
www.ppmi.lt  

Domėjimosi sritys: švietimo, kultūros, užimtumo politikos, viešosios diplomatijos. 

Pagrindinės užduotys: 

▪ Pagalba kolegoms atliekant taikomuosius viešosios politikos tyrimus; 

▪ Kokybinių ir kiekybinių duomenų analizė; 

▪ Projektų ataskaitų rengimas. 

Sritis: Viešosios politikos analizė  

 

2015-09 – 2015-11 Viešosios politikos srities praktikantas 

 UAB PPMI Group, Vilnius (Lietuva)  
www.ppmi.lt  

 Domėjimosi sritys: švietimo, kultūros, užimtumo politikos, viešosios diplomatijos.Pagrindinės užduotys: 

▪ Informacijos rinkimas ir paruošimas; 

▪ Pagalba kolegoms rengiant raportus bei koordinuojant projektus. 
 

Sritis: Viešosios politikos analizė 

http://www.kaunomuziejus.lt/
http://www.ppmi.lt/
http://www.ppmi.lt/
http://www.ppmi.lt/
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NARYSTĖ IR PAREIGOS 
ORGANIZACIJOSE   

 

 

IŠSILAVINIMAS   

 

2021-10 – dabar  Pirmininko antrasis pavaduotojas 
Lietuvos muziejų asociacijos valdyba 

 

 

2021-02 – dabar Tarybos narys 
 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Muziejaus taryba 

 

2019-11–dabar  Pirmininkės pavaduotojas 
 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Muziejų taryba 

 

2018-07 – 2021-10 Vadybos sekcijos pirmininkas 
 Lietuvos muziejų asociacija 

  

2015-09 – 2016-09 Tarybos narys  

 Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų korporacija 
„RePublica“, Senjorų taryba (pagrindinis valdymo organas) 

 

  
 

2014-03 – 2015-05 Pirmininkas  

 Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų fakulteto Studentų mokslinė 
draugija 

 

2019-08 – 2021-06 Istorijos magistro laipsnis  

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto (VDU HMF) magistro programa „Vidurio 
Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijos“, Kaunas (Lietuva) 

Baigiamojo darbo tema: „Ispanijos pilietinio karo istorinė raida ir ideologinis konfliktas bei jų atspindžiai 
Lietuvos Respublikos lietuviškoje periodikoje 1936-1939 m.“ 

 

2012-09 – 2016-06 Politikos mokslų bakalauro laipsnis 
 Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (VU TSPMI), Vilnius 

(Lietuva) 

 Baigiamojo darbo tema: „Tradicinio krikščioniško politinio mokymo evoliucija tarpukario Lietuvos 
krikščioniškos politinės minties raidos kontekste“ 

 

2013-09 – 2014-01 Akademiniai mainai ERASMUS  

Institut d'études politiques de Lyon, Lyonas (Prancūzija) 

Kursai: Prancūzų kalba, Modernioji politinė filosofija, Nacionalizmo studijos, Sveikatos apsaugos 
sistemų analizė iš lyginamosios perspektyvos  ir t.t. 

  

2011-09 – 2012-06 Istorijos bakalauro laipsnis (savanoriškai nutrauktos studijos) 
 Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas (VU IF), Vilnius (Lietuva) 

 

1999-09 – 2011-07 Vidurinis išsilavinimas (diplomas su pagyrimu)  

Vilniaus katalikiškoji mokykla „Versmė“, Vilnius (Lietuva) 
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

 

 

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu 
Informacijos 

pateikimas žodžiu  

Anglų C1 C1 C1 C1 C1 

Prancūzų B1 B1 B1 B1 B1 

Italų A1 A1 A1 A1 A1 

 

Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas - B1/B2: pažengęs vartotojas - C1/C2: įgudęs vartotojas  

Darbui aktualūs gebėjimai ▪ Puikios Lietuvos bei pasaulio istorijos, politikos mokslų, politinės bei kitų krypčių filosofijos žinios; 

▪ Puikūs tekstų rašymo ir redagavimo įgūdžiai; 

▪ Analitiniai gebėjimai; 

▪ Vadybos ir planavimo įgūdžiai; 

▪ Vairuotojo pažymėjimas (B kat.). 

Kompiuteriniai gebėjimai ▪ Gebėjimas dirbti su Microsoft Office, Adobe programine įranga, taip pat užduočių valdymo 
sistemomis (pvz. Asana) 

APDOVANOJIMAI 2010 m.,2011 m.: Vilniaus miesto mokinių istorijos olimpiadų prizininkas bei respublikinių Lietuvos 

mokinių istorijos olimpiadų finalininkas 

2009 m.: IX Respublikinio mokinių Č. Kudabos vardo geografijos konkurso finalininkas 

 

KITA VEIKLA Nuo 2016 m. spalio iki 2017 m. vasario: prisidėjimas prie Valstybės pažinimo centro edukacinių 

programų kūrimo 

 

NEFORMALUS IŠSILAVINIMAS 2007 – 2009 m.: Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla 

1999 – 2006 m.: Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla 

PROJEKTAI ▪ „Erasmus+ virtualių mainų iniciatyvos įgyvendinamumo studija“ (Europos komisija, Švietimo ir 
kultūros generalinis direktoratas, 2016) 

▪ „Ekspertų tinklas socialinėms švietimo ir mokymo dimensijoms“ (Europos komisija, Švietimo ir 
kultūros generalinis direktoratas, 2015-2016) 

▪ „ES bei ES užsienio politikos suvokimo analizė“ (Europos komisija, Užsienio politikos priemonių 
tarnyba, 2015) 


