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 STUDIJOS: 

1990 m. Kauno technologijos universitete įgyta inžinieriaus statybininko kvalifikacija. 

 DARBO PATIRTIS: 

Nuo 2014 m. Kauno Petrašiūnų progimnazija. Pareigos – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

2008 m. iki dabar UAB  „Ekodora“. Pareigos – statinio statybos vadovas. 

2004-2008 m. AB „Sanitas“. Pareigos – statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 

2001–2004 m. UAB „Statybos   ekspertizė“. Pareigos – statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 

1980-1998 m. Kauno miesto kapitalinės statybos valdyba. Pareigos – techninės priežiūros inžinierius. 

1976-1980 m. Kauno technologijos universitetas. Pareigos – laborantas. 

STATYTI STATINIAI (ypatingo statinio statybos vadovo darbo patirtis 4 metai): 

2011–2012 m. Kauno rajono Čekiškės senelių namų (L. Merkelio g. 5 ir L. Merkelio g. 5-2) modernizavimo 

darbai (darbų vertė 0,24 mln. Lt); 

2011–2012 m. VDU Švietimo studijų centro patalpų (S. Daukanto g. 28, Kaunas), remonto darbai (darbų vertė 

0,28 mln. Lt); 

2011–2012 m. Ligoninės pastatų (Laisvės al. 17, Kaunas), rekonstravimas, priestato nauja statyba (darbų vertė 

1,5 mln. Lt); 

2010–2012 m. VDU IV rūmų pastato (S. Daukanto g. 27, Kaunas) rekonstravimo darbai (darbų vertė 3,72 

mln. Lt); 

2010–2011 m. DNSB „Stumbras“ pastato (Jaunimo g. 4 ir 4a, Akademija, Kauno raj.) išorės sienų ir stogo 

apšiltinimo darbai (darbų vertė 1,03 mln. Lt); 

2010–2011 m. VDU bendrabučio (Taikos pr. 119, Kaunas) pastato vidaus patalpų remonto darbai (darbų vertė 

3,72 mln. Lt); 

2010–2011 m. Karinio memorialo paveldo objekto, esančio Kauno senosiose kapinėse Vytauto pr., Kaune, 

atstatymo darbai (darbų vertė 0,78 mln. Lt); 

2009–2012 m. Kauno humanitarinės pradinės mokyklos pastato rekonstravimo darbai (darbų vertė 1,27 mln. 

Lt); 

2008–2009 m. Kauno Dainavos poliklinikos pastato patalpų rekonstravimo darbai (darbų vertė 0,66 mln. Lt); 

2008 m. VŠĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato rekonstravimo darbai (darbų vertė 0,29 

mln. Lt); 

2008 m. Kazlų Rūdos senelių namų išplėtimas ir rekonstravimas (darbų vertė 0,39 mln. Lt); 

2008 m. gyvenamojo namo (Šiaurės pr. 87, Kaunas) fasadų apšiltinimo darbai (darbų vertė 1,27 mln. Lt); 

2004–2008 m. AB „Sanitas“ gamyklos rekonstrukcija (darbų vertė 35 mln. Lt); 
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KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS: 

Ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos 

atestatas, išduotas 2013 m. 

Statinio statybos saugos ir sveikatos  koordinatoriaus pažymėjimas, išduotas 2011 m. 

2011 m. Probleminiai viešųjų pirkimų aspektai.  

2014 m. Dirbo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytoje civilinės saugos 

kompleksinių pratybų rengimo grupėje. 

2014 m. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, 

mokymo programa.  

2014 m. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros organizuotas praktinis seminaras „Atsiskaitymas už 

energetinių rodiklių pasiekimą ES projektuose“.  

2015 m. Naujovės viešųjų pirkimų organizavime.  

2015 m. Civilinės saugos mokymo kursai pagal ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę 

saugą, civilinės saugos įvadinio mokymo programa. 

2016 m. Civilinės saugos mokymo kursai pagal gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais 

organizavimo civilinės saugos tęstinio mokymo programą. 

2017 m. Priešgaisrinės saugos mokymo programa. 

2018 m. LR STT ir KPKC organizuota paskaita „Kovos su korupcija sistema Lietuvoje. Sociologiniai 

tyrimai“. 

2018 m. Rangos darbų pirkimai. 

2018 m. Civilinės saugos mokymo kursai pagal ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna 

žmonių ir kurių vadovai turi organizuoti ekstremalių situacijų valdymo planų rengimą, vadovų arba jų įgaliotų 

asmenų civilinės saugos įvadinio mokymo programą. 

2018 m. Civilinės saugos mokymo kursai pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo civilinės 

saugos tęstinio mokymo programą. 

2018 m. Civilinės saugos mokymo kursai pagal civilinės saugos pratybų rengimo civilinės saugos tęstinio 

mokymo programą. 

2018 m. Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimai įmonėse, įstaigose, 

organizacijose. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymas. Naujo darbo kodekso reglamentavimo 

įtaka saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimui. 

PADĖKOS: 

2012 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro padėka už kvalifikuotą ir nuoširdų darbą bei profesionalų 

pareigų atlikimą. 

 


