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Pavardė Rapečka 

Gimimo data 1986-06-03 

Gimimo vieta Degučiai, Zarasų raj. sav. 

Gyvenamoji vieta Alytaus raj. sav. 

Elektroninis paštas aurimo@svajos.com  

Telefonas +370 626 57659 

Asmeninis tinklalapis http://aurimo.svajos.com  

 

Išsilavinimas 

2010-2014 
VU Matematikos ir informatikos institutas. Informatikos krypties doktorantūros studijos. 

Informatikos mokslų daktaras. 

2008-2010 
VU Komunikacijos fakultetas. Informacijos vadybos magistro studijos. Komunikacijos ir 

informacijos magistras. 

2004-2008 
VGTU Elektronikos fakultetas. Kompiuterių inžinerijos bakalauro studijos. Elektronikos 

inžinerijos bakalauras. 

2001-2004 Jaunųjų fizikų mokykla „Fotonas“. 

2000-2004 Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija. 

1992-2000 Zarasų rajono Degučių pagrindinė mokykla. 

 

Kalbos 

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas Supratimas 

Lietuvių (gimtoji) Puikiai Puikiai Puikiai Puikiai 

Anglų Gerai Gerai Gerai Gerai 

Vokiečių Pagrindai Pagrindai Pagrindai Pagrindai 

 

Darbo patirtis 

2022-dabar 

Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos Merkinės seniūnija. 

Seniūno pavaduotojas (valstybės 

tarnyba). 

Seniūnijos komunalinio ūkio, viešųjų teritorijų, 

kelių, kapinių priežiūra, vadovavimas ūkio 

darbininkams, visuomenei naudingos veiklos 

organizavimas. Seniūno pavadavimas. 

2015-dabar 
Individuali veikla pagal pažymą – 

Reklamos agentūrų veikla. 

Reklamos sklaida internete, tikslinio turinio 

talpinimas interneto svetainėse. 

2002-dabar 

Interneto tinklalapių kūrimas ir 

administravimas (detaliau – Interneto 

projektai). 

Įvairių interneto tinklalapių kūrimas, 

programavimas ir priežiūra. 

2008-2021 

Individuali veikla pagal pažymą – 

Užsakomasis pardavimas paštu ir 

internetu. 

Prekyba eBay platformoje ir kitose interneto 

parduotuvėse. 

2018-2020 

Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos Merkinės seniūnija. 

Seniūno pavaduotojas (valstybės 

tarnyba). 

Seniūnijos komunalinio ūkio, viešųjų teritorijų, 

kelių, kapinių priežiūra, vadovavimas ūkio 

darbininkams, visuomenei naudingos veiklos 

organizavimas. Seniūno pavadavimas. 

2017-2018 
VU Matematikos ir informatikos institutas. 

Vyriausiasis specialistas. 

Instituto kompiuterinio tinklo, kompiuterių ir 

serverių priežiūra bei vystymas. 

2011-2018 
VU Matematikos ir informatikos institutas. 

Jaunesnysis mokslo darbuotojas. 

Mokslinių tyrimų vykdymas, jų rezultatų 

sklaida. 

2015-2017 
VU Matematikos ir informatikos institutas. 

Laboratorijos vedėjas. 

Kompiuterių tinklų laboratorija. Instituto 

kompiuterinio tinklo ir kompiuterinės įrangos 

priežiūra ir vystymas, įvairių mokslinių 

projektų vykdymas, vadovavimas 

darbuotojams. 

2012-2015 
VU Matematikos ir informatikos institutas. 

Vyriausiasis specialistas. 
Instituto kompiuterinio tinklo priežiūra. 

2010-2011 
VU Matematikos ir informatikos institutas. 

Inžinierius programuotojas. 

Paslaugų interneto svetainių ir įrankių verslui 

kūrimas ir programavimas. 

2008 UAB „Evispa“. Programuotojas. 
Turinio valdymo sistemų diegimas ir 

pritaikymas vartotojų poreikiams. 

2006 UAB „Geozondas“. Praktikantas. 
Mokslinė praktika tiriant elektromagnetinį 

spinduliavimą. 
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Svarbiausi interneto projektai 

Interneto adresas Laikotarpis Pastabos 

www.vietoves.lt  2011-dabar 
Lietuvos gyvenviečių vaizdo medžiagos 

archyvai. 

www.sapnai.net 2005-2021 
Sapnų reikšmių bei savęs pažinimo tinklalapis. 

Su bendraautore. 

www.svajos.com 2004-2020 Meilės tematikos tinklalapis. 

www.raštija.lt 2012-2015 
Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių 

interneto svetainė. Su bendradarbiais VU MII. 

adher.mii.lt 2011 
ADHER projekto sklaidos tinklalapis. Su 

bendradarbiais VU MII. 

www.litua.com 2003-2005 Amerikos lietuvių portalas 

azuolas.mums.lt 2004 Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos tinklalapis 

 
Vairuotojo pažymėjimas 

A, B 2004 

C, D, E 2020 

 

Pasiekimai 

2015 
Apginta daktaro disertacija „Rekomendacinių sistemų socialiniuose tinkluose efektyvumo 

didinimas“, Vilniaus universitetas, Fiziniai mokslai, Informatika 

2013 
Geriausias III-iosios LMA Jaunųjų mokslininkų konferencijos Fizinių ir technologijos 

mokslų tarpdalykiniai tyrimai pranešimas ir INFOBALT paskatinamoji stipendija. 

2009 II vieta respublikiniame Interneto paieškos žaidime „Paskutinis valdovas“. 

2004 III vieta komandiniame Lietuvos mokyklų interneto forume – žaidime 2x2. 

2004 I vieta Lietuvos Elektroninio pašto čempionate. 

2003 III vieta Lietuvos Elektroninio pašto čempionate. 

2002 III vieta Zarasų rajono „Lietuvos nepriklausomybės kovų“ olimpiadoje. 

2000 I vieta Zarasų rajono mokyklinėje istorikų olimpiadoje. 

1999 II vieta Zarasų rajono mokyklinėje istorikų olimpiadoje. 

 

Visuomeninė ir kita veikla 

Nuo 2011 Lietuvos skaitmenizavimo projektų (Vietovės.Lt) iniciatorius ir vykdytojas. 

Nuo 2013 Pažintiniai straipsniai Delfi: [1]; [2] 

Nuo 2011 Moksliniai straipsniai: VU MII sistemoje; Google Scholar 

Nuo 2010 Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys. 

Nuo 2009 Pasaulinės paskirstytųjų skaičiavimų (BOINC) bendruomenės narys. 

2012-2019 Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui iniciatyvinės grupės narys. 

 

Žodis Jums (vietoje motyvacinio laiško) 

Gyvenime taip jau susiklostė, kad didelę savo ankstyvosios jaunystės dalį paskyriau 

mokslininko keliui ir su juo suderinamiems darbams. Lipdamas mokslo pakopomis galiausiai 

pasiekiau Informatikos mokslų daktaro laipsnį, beveik septynerius metus praleidau dirbdamas 

kažkada garsiame Matematikos ir informatikos institute, kuriame teko bendrauti su savo srityje 

garsiais mokslininkais. 

Daugiau nei dvejus metus esu dirbęs (ir šiuo metu vėl dirbu) valstybės tarnyboje, arčiausiai 

prie žmonių esančioje įstaigoje – seniūnijoje. Dirbant seniūno pavaduotojo etate, atsakingame 

išimtinai už žmogiškųjų išteklių įvairiems darbams sutelkimą ir valdymą, taip pat atskirais 

laikotarpiais pavaduojant seniūną, pavyko susipažinti su visai kita, nuo akademinės bendruomenės 

gerokai besiskiriančia visuomenės dalimi ir aplinka. Merkinės seniūnija – viena iš penkių plotu 

didžiausių Lietuvos seniūnijų. 

Turiu programavimo, serverių administravimo, tinklalapių kūrimo patirties, teko dalyvauti 

įvairiuose su elektronika, vadyba, informatika ir informacinėmis technologijomis susijusiuose 

projektuose, porą metų vadovauti vienai iš Vilniaus universiteto laboratorijų, dar trejus metus dirbti 

vadovaujantį darbą seniūnijoje. Turiu visas vairuotojo pažymėjimo kategorijas, 95 kodą krovinių 

vežimui ir vairuotojo kortelę. Jau daug metų vykdau ir individualią veiklą pagal pažymą. 

Dalyvauju visuomeninėje veikloje, buvau vienas iš enciklopedijos Lietuvai.lt iniciatyvinės 

grupės narių, esu Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys. Rinkdamas medžiagą Vietovės.Lt 

projektams, po kelis kartus aplankiau beveik visas Lietuvos gyvenvietes, esu sukaupęs didelę 

Lietuvos vietovių skaitmeninių vaizdo įrašų ir nuotraukų kolekciją.  

 Darbinėje veikloje labiausiai vertinu galimybę tobulėti, laisvesnį darbo grafiką ir galimybę 

keliauti. 

 Ačiū Jums. 

Aurimas 
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