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 BENDRIEJI DUOMENYS: 
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Gimė Kaune. 

Gyvenamoji vieta: Kaunas 

 STUDIJOS: 

1985 m. Lietuvos valstybiniame kūno kultūros institute įgyta fizinio lavinimo dėstytojo trenerio 

kvalifikacija. 

1979 m. Kauno politechnikume įgyta techniko technologo kvalifikacija. 

 DARBO PATIRTIS: 

Nuo 2016 m. Kauno Petrašiūnų progimnazija. Pareigos – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

2012-2016 m. Kauno „Nemuno“ mokykla–daugiafunkcis centras. Pareigos – IKT specialistas, ūkvedys, 

skyriaus vedėjas ūkio ir bendriesiems klausimams. 

2011-2013 m. Kauno technologijos universitetas, VšĮ „Žinių perdavimo institutas“. Pareigos – neformalaus 

švietimo kompiuterinių ir informacinių technologijų kursų dėstytojas. 

2002, 2003, 2009 m. pastatų rekonstravimo ir apdailos darbai JAV, Norvegijoje. 

2003-2006 m. UAB „Akmi“. Pareigos – marmuro apdirbėjas kompiuterinėmis staklėmis, gamybos vadovas. 

1993-2002 m. Kauno VĮ „Aikštelė“. Pareigos – padalinio vadovas, užsakymų priėmėjas saugotojas. 

1985-1998 m. Kauno m. „Dinamo“ taryba. Pareigos – kulkinio šaudymo vyr. treneris dėstytojas. 

PATIRTIES SKLAIDA: 

2012-2016 m. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro interneto svetainės sukūrimas ir priežiūra. 

2015 m. parengė kvalifikacinę programą ir vedė seminarus Lietuvos mokytojams „Skaičiuoklės MS Excel 

panaudojimas mokytojo veikloje“ (pradedantiesiems ir pažengusiems); 

2010-2013 m. vykdė kompiuterinio raštingumo mokymus suaugusiems. 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS: 

2015, 2016, 2017 m. naujovės viešųjų pirkimų organizavime. 

2014 m. priešgaisrinės saugos kursai. 

2012 m. interneto svetainių kūrimas ir priežiūra naudojant turinio valdymo sistemas. 

2012 m. mokinių registro tvarkytojų mokymai. 

2011 m. mišraus mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose. 

2008 m. įgytas Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (ECDL). 

2008 m. tinkuotojo, plytelių klojėjų, dirbančiųjų aukštalipių darbus programų mokymai. 

2005 m. keliamųjų kranų darbo vadovo, krovinių kabinėtojo programų mokymai. 

2005 m. darbų saugos mokymai darbdaviams. 

2002 m. Tarptautinė šaudymo sporto federacija suteikė tarptautinę teisėjo kategoriją. 
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PADĖKOS, APDOVANOJIMAI: 

2014 m. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos padėka už paruoštų sportininkų aukštus sportinius rezultatus. 

2012 m. VšĮ „Švietimo tinklas“ padėka už sukurtą ir prižiūrimą Kauno „Nemuno“ vidurinės mokyklos 

interneto svetainę ir konkurse „Tautos svetainė 2012“ užėmus 1 vietą. 

2011 m. padėka už Lietuvos mokyklų projektui „Draugiška mokykla“ filmuotą ir montuotą filmą, užėmusį 

antrą vietą. 

2010 m. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos padėka už šaudymo sporto vystymą Lietuvoje. 

2007 m. Kauno miesto mero padėka už sportinio šaudymo propagavimą Kauno mieste. 

Daug sportinių apdovanojimų sportinėje kulkinio šaudymo karjeroje, kaip sportininko ir kaip trenerio 

(pagerinta 11 Respublikos rekordų, daugkartiniai Lietuvos čempionai). 

 

 


