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Marijampolės savivaldybės vicemeras 

           Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų profesinis kelias? 
Pagrindinį išsilavinimą įgijau Igliškėliuose, o vidurinį išsilavinimą  
– technologinėje gimnazijoje Marijampolėje. Toliau studijavau
verslo vadybą Marijampolės kolegijoje, kiek vėliau tęsiau studijas
Kauno technologijos universitete, kur įgijau vadybos magistro
laipsnį. Baigus studijas kolegijoje, į ją grįžau jau ne kaip studentas,
o kaip darbuotojas. Viešųjų ryšių specialisto pareigose laukė
nelengvas darbas, nes reikėjo pradėti nuo nulio, iki tol tokios
pareigybės kolegijoje nebuvo, todėl veikla buvo plati, neturint
griežtų rėmų ir nusistovėjusios sistemos. Teko dirbti pardavimų
vadybininku UAB „Agrochema“, buvau daugiabučio namo
savininkų bendrijos pirmininkas. Nuo 2013 m. dirbau LR Seimo
narių padėjėju ir LSDP Marijampolės skyriaus atsakinguoju
sekretoriumi. 2011-aisiais metais buvau išrinktas į Marijampolės
savivaldybės tarybą, kur atstovauju gyventojų interesams iki šiol,  
o nuo 2015 m. buvau paskirtas Marijampolės savivaldybės
vicemeru. 

         Pomėgiai. Visuomeninė veikla. 
Kai tik turiu laisvo laiko, stengiuosi jį skirti

šeimai, tačiau visada aktyviai domiuosi
sporto aktualijomis, motyvacijos atrandu

skaitydamas gerą knygą, mintis nuraminu ir
tuo pačiu miestą iš visų kampų apžiūriu
vaikščiodamas gryname ore su šunimi. 
Nuo studijavimo laikų buvau aktyvus ir

žingeidus, taigi mano visuomeninės veiklos
spektras gan platus, plačiau www.isoda.lt 

. 

           Gyvenimo moto 
Po savęs aš pasaulį gražesnį paliksiu. 

           Kaip „atsiradote“ politikoje? 
Į politiką paskatino sukti studentų

atstovybės, kuriai atstovavau, veikla ir
studentų problemų sprendimas.  

Ne kartą įsitikinau, kad nuo politikų
labai daug priklauso, nes net būdamas
geriausiu kažkurios srities specialistu  
ir siūlydamas reikalingus sprendimus

gali būti neišgirstas kokio nors
nesąžiningo ar neprotingo politiko,

kuris taria lemiamą žodį. Galvodamas
apie tai ir pasirinkau politiko kelią. 
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           Kaip įsivaizduojate Marijampolės savivaldybę  
           po 5 metų? 
Marijampolės savivaldybė per pora dešimtmečių pasikeitė
neatpažįstamai, tačiau sustoti negalime – ji gali ir privalo būti  
dar gražesnė ir patrauklesnė. Marijampolė turi didžiulį
potencialą, todėl išnaudojus visas galimybes ji gali tapti vienu
iš penkių šalies ekonominių centrų, kur žmonės uždirbs
didesnius atlyginimus, aktyviai kursis smulkus ir vidutinis
verslas. Marijampolė gali susigrąžinti išvykusius gyventojus,
garantuoti puikias gyvenimo sąlygas čia gyvenantiems ir
visiems užtikrinti orią bei šviesią ateitį. 
 

        Kodėl LSDP? 
2019 metais bus dešimtmetis kaip priklausau Lietuvos socialdemokratų partijai. Ši partija man imponuoja savo

vertybėmis, kuriomis aš tikiu ir gyvenime vadovaujuosi. Esu įsitikinęs, kad laisvė - viena esminių vertybių, dėl
kurios reikia kovoti. Valstybė turi užtikrinti mums visiems, nesvarbu kokioje šeimoje gimėme, kokia mūsų akių ar

odos spalva, vienodas galimybes įgyti išsilavinimą, sveikatos apsaugą, gauti socialines paslaugas, teisingą atlygį
ir galimybes kurti verslą. Valstybė turi užtikrinti teisingesnį perskirstymą, tvaresnį augimą ir kokybiškas viešąsias

paslaugas. Būtent apie tai kalba ir už tai kovoja socialdemokratai, todėl man pakeliui su šia ideologija.  


