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Amžius 64 m.
Išsilavinimas – aukštasis
Vedęs
Marijampolės savivaldybės sporto centro
„Sūduva“ treneris
Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų profesinis kelias?
1984 m. su šeima persikėliau gyventi iš Prienų rajono į tuometinį
Kapsuką. Darbo pagal įgytą zooinžinieriaus specialybę negavau,
o tuo metu jaunimo sporto mokykloje (dabar sporto centras
„Sūduva“) nebuvo sunkiosios atletikos trenerio. Nežiūrėdamas į
mažą atlygį ryžausi pradėti trenerio darbą. Ir taip jau 35-eri metai.
Laikas bėgo, ruošiau sportininkus, pats treniravausi ir dalyvavau
varžybose. 1992 m. iškovojau Lietuvos stipriausio žmogaus vardą.
Išugdytas ne vienas aukšto meistriškumo sportininkas: Pasaulio
čempionatų dalyviai: Žydrūnas Smelstorius, Saulius Brusokas,
Vytautas Kirkliauskas, Europos čempionato prizininkai:
Žygimantas Stanulis, Artūras Navickas, Pasaulio galiūnų iki
105 kg. čempionas Valdas Kazakevičius, Pasaulio ir Europos
čempionas Aurimas Didžbalis, kuris 2016 m. tapo Olimpinių
žaidynių prizininku. Už aukšto meistriškumo sportininkų ruošimą
2009 m. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR
vyriausybės suteikė Lietuvos Nusipelniusio trenerio vardą
ir įteikė garbės ženklą.

Gyvenimo moto
Atjauta ir pagalba žmogui daro tave laimingu.

Kaip „atsiradote“ politikoje?
Teko gyvenime ir suklysti, patikėti
žmonėmis ir papulti ne į tuos politikos
verpetus, tačiau save atradau Lietuvos
socialdemokratų partijoje. Esu dėkingas
a.a. merui Vidmantui Braziui. Savivaldybės
taryboje antrą kadenciją dirbu socialinėje
srityje. Esu Socialinės ir sveikatos
apsaugos komiteto pirmininkas. Tiesiog
tarpininkas tarp savivaldybės
administracijos ir žmogaus sprendžiant kitą
kartą atrodytų nežymias, bet žmonėms
svarbias kasdienines problemas.

Pomėgiai. Visuomeninė veikla.
Mėgstu senovinius daiktus, o ypač prikelti juos naujam gyvenimui. Dar vienas iš pomėgių kapelų atliekama
muzika ir dainos. Sekmadieniais kartu su penkiamečiu anūku Nojumi žiūrime mėgstamiausią laidą „Duokim garo“.
Nuo 2001 m. esu sporto klubo „Suvalkijos ąžuolas“ pirmininkas. Į klubą suburti šiuo metu patys stipriausi ir
žinomiausi ne tik Lietuvoje sportininkai Saulius ir Martynas Brusokai, Vytautas Kirkliauskas, Tomas Miežlaiškis,
Audrius Vosylius, Algimantas Smelstorius, Edvinas Statkevičius ir kiti. Dvidešimt šešeri metai klubas organizuoja
žinomiausią tarptautinį galiūnų turnyrą. 2004 m. už ilgametį galiūnų varžybų organizavimą man buvo suteiktas
„Nusipelniusio Marijampoliečio“ vardas. Esu visuomeninės organizacijos „Gebėkit vaikus“ valdybos narys.
2017 m. buvau apdovanotas Šv. Jurgio Marijampolės globėjo ordinu už ypatingus nuopelnus Marijampolei.

Kaip įsivaizduojate Marijampolės savivaldybę po 5 metų?
Procesai, kurie vyksta Marijampolėje, mane nuteikia optimistiškai. Miestas tvarkosi ir gražėja, jis
patrauklus investicijoms, kurios didės. Norisi kad kuo daugiau marijampoliečių išvykusių į užsienį
sugrįžtų, nes Marijampolė mūsų miestas, kuriame gera gyventi.

