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Vedęs
Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų profesinis kelias?
Kaip šiandien atsimenu, kai, būdamas jaunas ir „žalias“, ką tik
baigęs institutą, tapau Daukšių pagrindinės mokyklos direktoriaus
pavaduotoju, vėliau man buvo patikėta vadovauti Liudvinavo
vidurinei mokyklai. Vėliau gyvenimas atvedė į Marijampolės
aukštesniąją pedagogikos mokyklą, kur dirbau bendrojo lavinimo
skyriaus vedėju. 1995-aisiais, pradėjau dirbti Marijampolės
apskrities valdytojo administracijoje atstovu spaudai ir ryšiams su
užsieniu. Šioje įstaigoje prabėgo didesnė dalis mano prasmingų
darbo metų. Teko dirbti ir viršininko patarėju, ir užsienio ryšių
skyriaus vedėju, kol atkakliu ir atsakingu darbu įkopiau į
aukštesnį karjeros laiptelį – 1998 m. buvau paskirtas Regioninės
plėtros departamento direktoriumi. Nuo 2007 m. iki 2011 m.
dirbau administracijos direktoriumi, po 4 metų kadencijos
pasukau politiko keliu. 2011 m. ir 2015 m. buvau išrinktas
Marijampolės savivaldybės tarybos nariu. Tačiau rinkausi kitą
kelią ir įgytomis žiniomis, dirbdamas administracijos direktoriaus
pavaduotoju, prisidedu prie gerovės miestelėnams kūrimo ir
mūsų nuostabaus miesto gražinimo.
Kaip „atsiradote“ politikoje?
Nors politika man niekada nebuvo svetima, ilgą laiką profesinė
veikla neleido aktyviai dalyvauti politiniame gyvenime. Pasikeitus
profesinės veiklos pobūdžiui pasukau į aktyvųjį politinį gyvenimą
ir visuomet džiaugiausi tokiu savo apsisprendimu, ypač tada, kai
darbus, į kuriuos tikrai įdedu „dūšią“, įvertina rinkėjai.

Gyvenimo moto
Mane žavi Winston Churchill mintis: „Sėkmė – ne rezultatas.
Sėkmė yra procesas“. O mano kelią per gyvenimą ir charakterio
savybes puikiausiai iliustruotų kiek kitoks posakis – „Ir vienas
lauke karys“.

Kodėl LSDP?
LSDP mane žavi dėmesiu žmogui ir visai
nesvarbu, kas tas žmogus – vieniša mama,
sunkiai dirbantis mechanikas, bedarbis ar
pasiturintis verslininkas. Požiūris į žmones
turi būti toks pats. Mėgstu atviras
diskusijas, kai į sprendimų priėmimą
įsitraukia žmonės, kurie suinteresuoti savo
savivaldybės ateitimi ir gali diskutuoti
konstruktyviai – tai taip pat atitinka LSDP
atvirumo ir skaidrumo požiūrį bei norą
priartinti valdžią prie žmonių.

Pomėgiai. Visuomeninė veikla.
Labiau už viską mėgstu sunkų fizinį darbą
namuose, gryname ore. Manau, kad tai yra
pagrindinis sveikatos šaltinis.Ypatingai daug
laiko atimantis darbas riboja galimybes
aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Tai
kompensuoju remdamas sunkiai
gyvenančius vaikučius ir padėdamas
nuskriaustiems ar paliktiems gyvūnams.

Kaip įsivaizduojate Marijampolės savivaldybę po 5 metų?
Įsivaizduoju ją kaip besišypsančių ir laimingų žmonių namus. Kaip žavią rytinę sumaištį, kai į gatves išvažiuoja
gyventojai skubantys į naujai įsikūrusias įmones ir gerai apmokamus darbus. Kaip jaukią popietę, kai atsiveria
darželių ir mokyklų durys, o išpuoselėtas viešąsias erdves užplūsta gausūs būriai vaikų. Kaip prasmingą vakarą,
kai gerai nusiteikę miestelėnai iš lėto žingsniuoja į dar vieną nuostabų renginį.

