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Amžius 36 m.
Išsilavinimas – aukštasis
Vedęs
Marijampolės savivaldybės
Mero visuomeninis patarėjas

Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų profesinis kelias?
Pradėjau profesinę veiklą Vilniuje UAB „Bitė Lietuva“
marketingo skyriuje. Vėliau tapau atsakingu už Lietuvos
bei Latvijos rinkas. Ilgainiui supratau, kad Vilnius yra tas miestas,
kur gera atvažiuoti, pramogauti ir leisti laisvalaikį. O gyventi, siekti
savo tikslų, užsiimti kūryba norisi gimtajame mieste – Marijampolėje.
Kelis metus dirbau Arvi viešųjų ryšių ir reklamos koordinatoriumi, vėliau – ne pelno siekiančios
organizacijos VšĮ „Sveikatingumo idėjos“, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės
filialo direktoriumi.
Kodėl LSDP?
Kandidatuoju LSDP sąraše, nes čia – puikus balansas tarp jau didelę profesinę ir gyvenimo patirtį
įgijusių ir jaunų žmonių. Čia – daug skirtingų sričių savo srities profesionalų, kurie savo darbais,
energija, atsidavimu veiklai įrodė, kad gali, moka ir nori kurti tai, kad Marijampolė taptų klestinčiu
miestu. Čia galima labai atvirai diskutuoti, mokintis, pasidalinti savo patirtimi.
Kaip „atsiradote“ politikoje?
Daug metų dalyvauju visuomeninėje veikloje. Dirbau ir savanoriavau įvairiose jaunimo ir ne pelno
siekiančiose organizacijose. Su laiku ateina tam tikra branda ir noras sukauptą patirtį toliau pritaikyti
atstovaujant miesto gyventojų interesams.
Pomėgiai. Visuomeninė veikla.
Pomėgiai – žvejyba, sportas.
Visuomeninė veikla – narystė Marijampolės Rotary
klube, Marijampolės vietos veiklos grupės narys.

Gyvenimo moto
Jei negali skristi – bėk, jei negali
bėgti – eik, jei negali eiti – šliaužk,
tik niekada nestovėk vietoje.

Kaip įsivaizduojate Marijampolės savivaldybę po 5 metų?
Steigiasi vis daugiau užsienio kapitalo įmonių, o jiems nenusileidžia vietos verslininkai. Kadangi
sukuriama vis daugiau darbo vietų, didėja konkurencija ir darbo užmokestis. To pasekoje vyksta
atvirkštinis emigracijai procesas – atvyksta ir čia apsigyvena vis daugiau regiono gyventojų, grįžta
dalis išvykusiųjų į užsienį. Toliau investuojama į šeimų gerovę, turiningo laisvalaikio praleidimo
infrastruktūrą, veiklas. Mieste yra daug veiklos tiek jaunam, tiek ir senjorui, visiems sudarytos
galimybės išsakyti ir realizuoti savo idėjas. Miesto savivaldybės vadovai – prieinami, atviri,
tarnauja vietos gyventojams ir nuoširdžiai rūpinasi jų interesais.

