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PAREIGOS

Programuotojas

DARBO PATIRTIS
2018-01-23–2018-05-07

Programuotojas
UAB "Estina", Vilnius (Lietuva)
▪ Darbas su ISIGN API ir Gateway integracijom;
▪ mobilus.eparasas.lt portalo kūrimas;
▪ Symfony bibliotekų atnaujinimas, kūrimas ir dokumentacija;
▪ Unit ir funkcinių testų rašymas;

2017-07-24–2017-09-25

Programuotojas
UAB "Money Flow", Vilnius (Lietuva)
▪ Gamybos procesų ir produkcijos tiekimo procesų automatizavimas;
▪ Duomenų bazių (MySQL) architektūros tobulinimas;
▪ El. mokėjimų (PayPal/Braintree) bei Shopify integracijos;

2017-03-01–Šiuo metu

Programuotojas
UAB "Arcadia Baltics", Vilnius (Lietuva)
Kanadoje įkurta kibernetinio saugumo įmonė kurios pagrindiniai klientai yra Forbes 500 įmonės.
- Vartotojo sąsajos projektavimas ir įgyvendinimas
- Telemetrinių duomenų analizė ir kibertinių incidentų tyrimų kūrimas
- Bendravimas tiesiogiai su įmonės vadovybe Kanadoje
- Sėkmingas OKR principų taikymas ir rezultatų pasiekimas net esant trumpiems deadline'ams

2017-01-–2017-03-

Programuotojas / API Architektas
UAB Dycode, Vilnius (Lietuva)
Node.js (StrongLoop) API dokumentacijos rengimas, projektavimas ir kūrimas didelės apimties
logistikos procesams valdyti;

2016-11-01–2016-12-01

Programuotojas (freelance)
Web Coder Pro Ltd, Londonas (Jungtinė Karalystė)
Teikiau programavimo paslaugas Jungtinėje Karalystėje esančiai įmonei.
Su komanda dirbome prie unikalaus Laravel framework'u paremto projekto kuriame online
susideliojus meniu ir reikiamus laukus/jų tipus susigeneruodavo valdymo panelė bei atsisiųsdavo
suarchyvuotas Laravel projektas su migracijomis (Laravel migrations), duomenų "sėklomis" (Laravel
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seed) bei PSR-2 standarta atitinkančiu kodu.
Projekto adresas: https://quickadminpanel.com

2015-12-28–2016-10-10

Jaunesnysis programuotojas
UAB "Orakulas", Vilnius (Lietuva)
▪ Esamų vidinių ir išorinių sistemų palaikymas
▪ Vidinių apskaitos sistemų kūrimas
▪ Didelių duomenų apdorojimas (XML)
▪ Ataskaitų rengimas ir automatizavimas
▪ Linux (Ubuntu/BunsenLabs)/macOS/Windows sistemų konfiguravimas
▪ Saugumo ir darbo laiko fiksavimo sistemų kūrimas ir diegimas

2014-–2014-

Programuotojas
VĮ Registrų centras
Vinco Kudirkos g. 18, Vilnius (Lietuva)
www.registrucentras.lt
Skyrius: IS kontravimo departamentas
Darbas VĮ Registrų centre buvo susijęs su:
▪ Vidinių sistemų optimizavimu
▪ Naujų funkcionalumų vidinėms sistemoms kūrimu
▪ Script'u bibliotekų dokumentavimu
▪ Sisteminių klaidų apdorojimo automatizavimu

2014-08-01–2015-06-30

Programuotojas
NGO "EUROPOS JAUNIMO PARLAMENTAS LIETUVOJE"
Rokantiškių Sodų 11-oji g. 3, 10229 Vilnius (Lietuva)
▪ Linux (Ubuntu) serverių administravimas
▪ Organizacijos svetainės kūrimas ir priežiūra
▪ El. pašto serverių konfiguravimas ir administravimas

2013-06-01–2014-12-31

Programuotojas
Granatas, Vilnius (Lietuva)
▪ WEB sprendimų kūrimas
▪ Programų diegimas, gedimų šalinimas
▪ Klientų konsultacijos telefonu

2013-06-01–2013-09-30

Web programuotojas
VidiGet (startup), Vilnius (Lietuva)
▪ Internetinės video pamokų parduotuvės kūrimas

2012-10-01–2015-01-31

Programuotojas
Asociacija "Gyvas Jaunimas"
Maumedžių g. 8-4, Vilnius (Lietuva)
▪ Internetinių svetainių kūrimas
▪ Vidinio tinklo administravimas
▪ Linux (Ubuntu) serverių administravimas
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▪ IT pagalba vidinių projektų veiklose

2010-06-01–2014-09-30

Web programuotojas
Asociacija "Lapkričio 2-osios draugija"
Paribio 29-1, 08102 Vilnius (Lietuva)
http://atminimoknyga.lt/
Pasinaudojant šiuolaikinėmis technologijomis sukurta viešai prieinama internetinė duomenų bazė apie
Lietuvos kapinėse besiilsinčius žmones, suteikta galimybę artimiesiems talpinti atsiminimus,
nuotraukas, filmus ir tokiu būdu sukurta vietos bendruomenių prižiūrima ir puoselėjama mirusiųjų
pagerbimo ir atminimo vieta virtualioje erdvėje

2012-07-01–Šiuo metu

Projektų vadovas
Žirmūnų Bendruomenė
Žirmūnų g. 143, Vilnius (Lietuva)
http://zirmunai.blogas.lt/
▪ Žirmūnų bendruomenės laikraščio leidimas (maketavimo/spaudos/platinimo koordinavimas)
▪ Savanorių komandos atranka, formavimas ir koordinavimas
▪ Remėjų paieška

2015-04-07–Šiuo metu

Direktorius
Lietuvos Akademinio Jaunimo Fondas, Vilnius (Lietuva)
▪ Projektų rašymas
▪ Pranešimų skaitymas konferencijose
▪ Struktūrinio dialogo palaikymas jaunimo klausimais
▪ Bendradarbiavimas su įmonėmis

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2015-09-01–Šiuo metu

Programų sistemos
Vilnius University of Applied Sciences, Vilnius (Lietuva)

2011-–2015-

Vidurinis išsilavinimas

Mokymo įstaiga

Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija, Vilnius (Lietuva)

2009-09-01–2012-08-31

Web projektų, mobiliųjų programėlių kūrimas, fotografija, robotika
Vilniaus Kompiuterininkų akademija
J. Jasinskio g. 15-414A, 01111 Vilnius (Lietuva)
http://vka.lt/

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

lietuvių

Kitos kalbos
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Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

▪ Puikūs komandinio darbo įgudžiai įgyti per ilgą darbo praktiką įvairiuose projektuose,
organizacijose bei įmonėse;
▪ Europos sąjungos programos "Erasmus+" metu praleistos savaitės įvairiuose Europos miestuose,
puikiai išmokė prisitaikyti prie daugiakultūrės aplinkos;
▪ Gerus bendravimo įgudžius įgijau dirbdamas IT projektuose, kur buvo privalu daug ir profesionaliai
bendrauti tiek su klientais, tiek su kolegomis;

PAPILDOMA INFORMACIJA
Projektai
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Atliktų darbų pavyzdžius bei technologijas su kuriomis dirbu rasite: https://donatas.prialgauskas.lt
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