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Asmeniniai duomenys: 
   

  Vardas, Pavardė:   Martynas Pocius 

  Gimimo data ir vieta:   1980 09 03, Šiauliai 

  Adresas:    Vytauto 239, 77179 Šiauliai 

  Telefonas:    +370 685 17297 

  Elektroninis paštas:   m.pocius@kasaule.lt 

Facebook:    martynas.pocius 

Twitter:    @guguce 

Instagram:    @nostra_ltu 

 

Išsilavinimas: 

 

1986-1998 Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija 

1989-1995 Šiaulių 1-oji muzikos mokykla 

1998-2002 Vilniaus Universitetas, Matematikos ir Informatikos fakultetas, 

Kompiuterinės Statistikos specialybės Bakalauras (bakalauro darbo tema 

"Vilniaus "Lietuvos Telekomo" krepšininkių žaidimo rezultatų 2001/2002 

metų sezone statistinis tyrimas"). 

 

 Gimtoji kalba: Lietuvių k.                                

 Užsienio kalbos: Anglų k., Rusų k.  

Vokiečių k ir Lotynų k. pradmenys 

 

Darbo kompiuteriu įgūdžiai: 

 

OS ir pagrindinės programos: Windows, Mac OS, MS Office 

Statistiniai paketai: MS Statistica, S-Plus 

Programavimas: HTML, SQL, MySQL. 

 

Darbo patirtis: 

Praktika, atlikta UAB “Ligmanta” (oficialus “Ulker” atstovas Lietuvoje) 

2000 metų vasarą. 

Darbo pobūdis: Kokybės valdymo sistemos tobulinimas PĮ (Pareigybinių 

Instrukcijų) pagalba. 

 

2001.06 – 2001.11: Lietuvos Statistikos Departamentas prie Lietuvos 

Respublikos vyriausybės.  

Pareigos: operatorius. 

Darbo pobūdis: Gyventojų surašymo anketų loginių klaidų analizė bei 

kontrolė. 

 

2001.11 – 2004.10: VŠĮ “Skaičiavimo centras”.  

Pareigos: DB programuotojas 

Darbo pobūdis: Ūkio subjektų registro duomenų bazės priežiūra, duomenų 

formavimas įvairiais rėžiais, pagalbinių programų darbui su DB 

projektavimas. 

 

2003.04 – 2010.12: Lietuvos Statistikos Departamentas prie Lietuvos 

Respublikos vyriausybės.  
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Pareigos: Statistinio registro duomenų bazių tvarkymo poskyrio 

vedėjas. 

Darbo pobūdis: Statistinio Ūkio subjektų registro bei Biznio registro 

duomenų bazių priežiūra, duomenų tikrinimas, analizė bei formavimas 

įvairiais rėžiais, statistinių tyrimų duomenų bazės sudarymas ir priežiūra, 

pranešimų spaudai rašymas, elektroninių ataskaitų deklaravimo sistemos 

priežiūra, tobulinimas, pagalba respondentams, pildantiems elektroninius 

klausimynus, Oficialiosios statistikos paslaugų portalo projekto darbo 

grupės narys, projekto "Elektroninis statistinių verslo duomenų parengimas 

ir perdavimas" valdymo darbo grupės narys, Vidaus komunikacijos 

tobulinimo ir gerinimo darbo grupės vadovas. 

 

2001.10 – 2011.05: Lietuvos moterų krepšinio lyga.  

Pareigos: Interneto svetainės vadovas bei atstovas spaudai. 

Darbo pobūdis: pranešimų žiniasklaidai rašymas, bendravimas su 

žiniasklaidos priemonėmis, statistinės žaidėjų duomenų bazės priežiūra, 

užduočių dizaineriui ir programuotojui formavimas bei vykdymo kontrolė. 

 

2009.07 – 2012.12: pramoginis portalas www.suru.lt . 

Pareigos: žurnalistas - fotografas. 

Darbo pobūdis: renginių fotografavimas, straipsnių, recenzijų, apžvalgų 

rašymas. 

 

2011.09 – 2012.05: VšĮ „VICI SPORT“.  

Pareigos: Atstovas spaudai. 

Darbo pobūdis: pranešimų žiniasklaidai rašymas, bendravimas su 

žiniasklaidos priemonėmis, interneto svetainės ir „Facebook“ paskyros 

administravimas, spaudos konferencijų vedimas. 

 

2013.11 – 2014.07: Lietuvos moterų krepšinio lyga.  

Pareigos: Interneto svetainės vadovas bei atstovas spaudai. 

Darbo pobūdis: pranešimų žiniasklaidai rašymas, bendravimas su 

žiniasklaidos priemonėmis, statistinės žaidėjų duomenų bazės priežiūra, 

užduočių dizaineriui ir programuotojui formavimas bei vykdymo kontrolė. 

 

2011.01 – 2014.10: Centrinė projektų valdymo agentūra.  

Pareigos: Projektų vadovas. 

Darbo pobūdis: Viešojo sektoriaus IT projektų vertinimas, vykdymo 

priežiūra ir kontrolė, konsultacijos, viešųjų pirkimų procedūrų priežiūra, 

išlaidų tinkamumo vertinimas. 

 

2014.11 – 2016.04: Centrinė projektų valdymo agentūra.  

Pareigos: Komunikacijos specialistas. 

Darbo pobūdis: Viešojo sektoriaus ES lėšomis finansuojamų projektų 

viešinimo priežiūra, pareiškėjų ir paramos gavėjų informavimas ir 

konsultavimas struktūrinės paramos temomis, ES investicijų viešinimas 

visuomenei. 

 

2004.06 – iki dabar: kino portalas www.kinas.info . 

Pareigos: Projekto vadovas. 

Darbo pobūdis: Naujienų redagavimas, kino filmų recenzijų rašymas, 

svetainės techninės struktūros ir duomenų bazės priežiūra, užduočių 

programuotojams formavimas bei vykdymo kontrolė. 

http://www.suru.lt/
http://www.kinas.info/


 

2013.03 – 2018.02: Lietuvos futbolo A lyga 

Pareigos: Atstovas spaudai. 

Darbo pobūdis: pranešimų žiniasklaidai rašymas, bendravimas su 

žiniasklaidos priemonėmis, statistinės žaidėjų duomenų bazės priežiūra, 

„Facebook“ paskyros administravimas, interneto svetainės (www.alyga.lt) 

administravimas. 

 

2017.03 – 2018.03: Lietuvos plaukimo federacija 

Pareigos: Atstovas viešiesiems ryšiams. 

Darbo pobūdis: pranešimų žiniasklaidai rašymas, bendravimas su media 

priemonėmis, pagalba organizuojant varžybas, informacijos sklaida, 

„Facebook“ paskyros ir interneto svetainės (www.ltuswimming.com) 

administravimas. 

 

2018.02 – iki dabar: VšĮ krepšinio akademija „Saulė“ 

Pareigos: Direktorius. 

Darbo pobūdis: krepšinio sporto plėtros Šiaulių mieste organizavimas, 

įstaigos veiklos organizavimas ir vykdomų veiklų priežiūra, strategijos 

kūrimas, rėmėjų ir partnerių paieška. 

 

 

Kita informacija: 

 

Narystės: LJA (Lithuanian Junior Achievement) Absolventų klubo narys 

     LSŽF (Lietuvos sporto žurnalistų federacija) narys  

     LŽS (Lietuvos žurnalistų sąjunga) narys 

  LŽS sporto klubo „Pressas“ valdybos narys 

 

Visuomeninė veikla: „Šiaulių“ krepšinio klubo konsultantas komunikacijos 

ir ryšių su visuomene klausimais. 

   

Pomėgiai: Sportas, kinas, fotografija, IT technologijos. 

 

Vairuotojo pažymėjimas: B kategorija. 

http://www.alyga.lt/
http://www.ltuswimming.com/

