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DARBO PATIRTIS

2021-01-18 Direktorius
Kauno sporto mokykla „Gaja“ 
-

2019-08-19 - 2021-01-15 Renginių organizatorius, projektų ir informacinės sklaidos specialistas
Jonavos kūno kultūros ir sporto centras 
-

2019-04-11 Tarybos narys
Jonavos rajono savivaldybės taryba 
-

2017-11-07 - 2018-03-30 Praktikantas
Lietuvos Respublikos Seimo narė Viktorija Čmilytė-Nielsen 
-

2017-09-01 - 2017-12-22 Padavėjas
UAB „Amber Food“ 
-

2017-06-29 - 2017-08-31 Kasininkas – pardavėjas
Maxima LT, UAB 
-

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA

Baigimo metai 2020
Mokymo įstaiga Vilniaus universitetas

Studijų lygis aukštasis universitetinis arba jam prilygintas
Studijų sritis Socialinių mokslų studijų sritis

Studijų kryptis Politikos mokslų kryptis
Kvalifikacinis laipsnis Bakalauras

Diplomo numeris 1710300

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 

Gimtoji kalba lietuvių
Kitos kalbos KALBA BENDRAS KALBOS LYGIS

rusų Pradedantysis vartotojas [A2]

anglų Įgudęs vartotojas [C1]

Bendravimo gebėjimai Lengvai prisitaikau dideliame kolektyve, randu bendrą kalbą su skirtingo amžiaus 
žmonėmis, mėgstu pajuokauti.
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Organizaciniai ir 
vadovavimo gebėjimai

Įgytos patirtys eilę metų veikiant nevyriausybinėse organizacijose ir dalyvavimas 
rinkimuose išmokė bendrauti su skirtingais žmonėmis, ne tik kalbėti, bet ir išgirsti bei 
įsiklausyti, operatyviai spręsti iškylančias problemas, organizuoti darbą, dirbti 
komandoje ir jai vadovauti. Pačioje pradžioje buvau ganėtinai "karšto" būdo, tačiau 
būtent vadovaujamas darbas nevyriausybiniame sektoriuje ir politika išmokė savų 
pamokų dėl bendravimo manierų, diplomatiškumo, taktiškumo, gebėjimo prieiti prie 
skirtingo žmogaus skirtingais būdais.

Pageidaujamam darbui 
reikalingi gebėjimai

Mėgstu įsigilinti į teisės aktus, gebu juos analizuoti ir pritaikyti, taip pat priimdamas 
sprendimus, kai yra laiko, nevengiu pasikonsultuoti, pasitarti, išklausyti kitų nuomonių. 
Laikau save demokratiško vadovavimo stiliaus šalininku. Turiu daugybę patirties 
sporto srityje, man nesvetimos jokios sporto šakos, pastaruosius metus dėl savo 
užimamų pareigų bei darbo stiliau teko labai daug dirbti su dabartinės darbovietės 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, su kuria daug dėmesio skirdavome bendroms 
diskusijoms dėl ugdymo kokybės gerinimo, kylančių problemų sprendimo, sportinio 
ugdymo patrauklumo didinimo jaunų žmonių tarpe.

Darbo kompiuteriu 
gebėjimai

Puikios darbo su Microsoft Office programų paketu žinios, gebėjimas dirbti su „R“ 
statistinės analizės programa.

Kiti gebėjimai Organizuoju įvairiausius renginius ir sportines varžybas, kartais vedu kultūrinius ir 
pramoginius renginius. Manau, kad turiu strateginio planavimo, finansų valdymo ir kitų 
vadovaujamam darbui reikalingų įgūdžių.

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija (nuo 2014 m. spalio 3 d.)

PAPILDOMA 
INFORMACIJA

Papildoma informacija Turiu nemažą darbo su vaikais patirtį: 2013, 2014 ir 2015 metais kaip vadovas ir 
sporto užsiėmimų mokytojas savanoriavau vaikų ir jaunimo vasaros stovykloje 
Berčiūnuose, o 2018 metais dirbau LR Aplinkos ministerijos inicijuotoje jaunųjų miško 
bičiulių vasaros stovykloje „Mūsų žalioji vasara“. 2015 m. baigiau Jonavos kūno 
kultūros ir sporto centro tinklinio skyrių (nuo 2008 m. rugsėjo 15 d.), 2016 m. kovo 10 
d. kartu su dar trijų žmonių komanda sukūrėme dokumentinį filmą „Kelias į 
Nepriklausomybę: jonaviečių prisiminimai.“ Buvau nacionalinės kategorijos salės 
tinklinio (nuo 2016-02-04 iki 2020-02-03) ir paplūdimio tinklinio (nuo 2015-09-04 iki 
2019-09-03) teisėjas. Teisėjavau nuo 2008 metų: 2012 m. linijų teisėju dirbau 
Pasaulio paplūdimio tinklinio čempionato Paf Open etape Alandų salose, Suomijoje, 
2014 ir 2015 m. teisėjavau trijuose paplūdimio tinklinio Olimpinių žaidynių atrankos 
turnyruose, 2016 m. – Europos čempionato etape, 2015, 2018 ir 2019 metais – 
Švedijos nacionaliniame paplūdimio tinklinio čempionate. 2013-2016 metais 
teisėjavau Baltijos moterų tinklinio lygoje, taip pat aukščiausiuose Lietuvos moterų ir 
vyrų tinklinio čempionatuose.


