
 

Gyvenimo aprašymas 
 

 
 

ASMENINĖ INFORMACIJA: 

Petras Slonksnis 
gimimo data 1968 m. birželio 15 d., Šiauliai, Lietuva,  

tautybė – lietuvis. 

 

DARBO PATIRTIS: 

             

nuo 2021-06-01 iki dabar Šiaulių dailės mokykla. Direktorius. 

nuo 2018-09-03 iki 2021-06-01 Šiaulių dailės mokykla. Dailės mokytojas. 

nuo 2017-09-01 iki 2019-09-01 Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija. Fotografijos mokytojas.  

nuo 2017-01-23 iki 2017-11-13 Šiaulių Gegužių progimnazija. Dailės ir technologijų mokytojas.  

nuo 1998-12-01 iki 2016-10-01 Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Valstybės tarnautojas. 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas 

(Vyriausiasis miesto dizaineris / dailininkas, pavaduojant 

paveldosaugininką).   

Atsakomybė – Šiaulių miesto teigiamo identiteto kūrimas:  

 Šiaulių miesto architektūrinės ir urbanistinės aplinkos bei 

kraštovaizdžio formavimas. Estetinė ir funkcinė dermė; 

 Šiaulių miesto išorinės daiktinės aplinkos dizainas. Mažoji 

architektūra. Viešieji dailės kūriniai; 

 Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių namų renovacijos 

vizualiniai projektai ir spalvinė sistema; 

 Šiaulių miesto savivaldybės pozityvaus įvaizdžio organizavimas. 

Šiaulių miesto savivaldybės atstovaujamosios ir vykdomosios 

institucijos heraldikos, regalijų, atributikos ir reprezentacinių 

ženklų kūrimas; 

 Šiaulių miesto tūkstantmečio (millennium 2000) šūkio sukūrimas 

„Šiauliai – Saulės miestas“ ir 20 metų veiklos plano 

įgyvendinimas; 

 Šiaulių miesto švenčių ir parodų apipavidalinimas;  

 Šiaulių miesto savivaldybės firminio stiliaus kūrimas. Šiaulių 

miesto logotipai ir miesto spalvos. Internetinės svetainės dizainas; 

 Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos koordinavimas. 

Iškabos. Reklamos specialiojo plano rengimas; 

 nekilnojamojo kultūros paveldo, laikinųjų statinių bei prekybos 

įrenginių vizualinė stebėsena; 

 vizualinių projektų derinimas Infostatybos ir teritorijų planavimo 



 

dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 

priežiūros informacinėse sistemose bei darbas su GIS programų 

susistemintais ir geoinformacinių sistemų principais metodiškai 

sutvarkytais duomenų rinkiniais; 

 dizaino projektų kuravimas ir viešųjų pirkimų iniciavimas; 

 teisės aktų, sutarčių ir leidimų rengimas. 

 

nuo 1993 m. iki 1998 m.             AB „Šiaulių bankas“. Reklamos menedžeris.  

Šiaulių banko įvaizdžio formavimas. Reklama visomis reklamos 

formomis. Šiaulių banko marketingas. 

nuo 1987 m. iki 1989 m. Tarnyba kariuomenėje. 

 

IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA: 

 

nuo 1986 m. iki 1993 m.  Šiaulių pedagoginis institutas (Šiaulių universitetas / Vilniaus 

universiteto Šiaulių akademija, įgyta pedagogo specialybė – 

braižybos, dailės ir darbų srityse, magistro kvalifikacija).  

Studijų lygis Aukštasis universitetinis. 

Studijų sritis Meno studijų sritis. 

Studijų kryptis  Dailės kryptis. 

Profesinė kvalifikacija Braižybos, dailės ir darbų mokytojas. 

Kvalifikacinis laipsnis Magistras. 

Diplomo numeris 013783. 

1985 m.  Šiaulių 7-oji vidurinė mokykla (dabartinė Šiaulių Stasio Šalkauskio 

gimnazija) ir Šiaulių dailės mokykla. 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA: 

 

Šeimyninė padėtis  Vedęs, 3 vaikai (dukra ir du sūnūs). 

Vairuotojo stažas  virš 35 metų (B, C, BE, CE su 95 kodu). 

Mėgstamas sportas  sportinis plaukimas baseine. 

Pomėgiai estetika, etika, filosofija. 

Narystė Šiaulių dizainerių asociacijos narys, Šiaulių Lions klubo narys. 

 

ASMENINIS ŠŪKIS: SIEK DANGAUS! 

 

Atsisveikinimas   TEŠVIEČIA SAULĖ 

/ Palinkėjimas / 

 

  

 
 


