
SAULIS GINTAUTAS 
 

Gimė 1959 04 29 Rokiškėliuose Rokiškio rajone 

 

Kalbininkas, pedagogas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras 

 

 Mokėsi 1965–1969 m. Rokiškėlių pradinėje, 1969–1973 m. Ragelių aštuonmetėje, 

1973–1976 m. Rokiškio 3-iojoje vidurinėje mokyklose. 1976–1981 m. studijavo Šiaulių 

pedagoginiame institute. 1986–1989 m. mokėsi Maskvoje Mokslų akademijos Rusų kalbos institute  

aspirantūroje, 1990 m. apgynė daktaro disertaciją. Stažavosi 1994 m. ir 1996 m. Malmės (Švedija) 

aukštojoje pedagoginėje mokykloje. 

Dirbo 1981–1990 m. Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 m. Šiaulių universitetas) 

Rusų kalbos katedros asistentas, 1990–1993 m. vyr. asistentas, 1993–1997 m. Užsienio kalbų 

katedros vyr. asistentas, nuo 1997 m. Šiaulių universiteto Romanų ir germanų filologijos katedros 

vedėjas, Užsienio kalbų katedros docentas. 1996 m. Šiaulių universitete įsteigė Švedų kultūros 

centrą. Šiaulių J. Janonio vidurinės mokyklos švedų kalbos mokytojas. 

Parengė švedų kalbos kursą, kaupia medžiagą švedų-rusų-lietuvių kalbų verslo terminų 

žodynui. Į švedų kalbą verčia literatūrą apie Lietuvą. 

 Straipsniai įtraukti į mokslinius leidinius: „Lingvistika ir metodika : straipsnių 

rinkinys” (1992), „Šiaulių universiteto humanitarai per penkias dešimtis metų“ (2006) ir kt.  
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