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Aukštasis išsilavinimas – fizikos mokytojas metodininkas 

Vedęs, užauginau du vaikus Audrių ir Rasą 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktorius, 

Marijampolės savivaldybės mero visuomeninis patarėjas 

Apdovanotas Švento Jurgio Marijampolės globėjo 

 ordinu už nuopelnus švietimui  

           Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų profesinis kelias? 
Baigęs Vilniaus pedagoginį institutą, įgijęs fizikos mokytojo 
kvalifikaciją pradėjau profesinę veiklą. Dirbau fizikos mokytoju, 
Marijampolės miesto administracijos Kutūros ir švietimo 
skyriaus vedėjo pavaduotoju. Šiuo metu dirbu Marijampolės 
Sūduvos gimnazijos direktoriumi.  

              Pomėgiai. Visuomeninė veikla. 
Pomėgiai: bendravimas su žmonėmis, ypač jaunimu. Pasitikiu Jais, didžiuojuosi 
Jais ir Jie tampa patikimi ir didingi. Knygų skaitymas – daug skaityti mane skatina mano nežinojimas. Kelionės – 
geriausias laisvalaikis, bendravimas, sužinojimas. Visuomeninė veikla: esu Marijampolės savivaldybės mero 
visuomeninis patarėjas, Lietuvos gimnazijų asociacijos narys, Lietuvos švietimo įstaigų vadovų asociacijos narys. 

          Gyvenimo moto 
„Lyderiavimas – tai nebūtinai ėjimas 

priekyje ir kelio rodymas. Tai visų pirma 
mokėjimas išklausyti, kokie yra žmonių 

poreikiai“, - Charles M. Cawley. 

            Kaip „atsiradote“ politikoje? 
Aš neturėjau jokios politikos, pradėjau nuo kelių esminių idėjų, kurioms 
įgyvendinti radau bendraminčių ir prisijungiau prie jų veiklos. Draugus, 
bendraminčius ir pats kviečiau į šią veiklą. Dalyvavau veiklose, kuriose 
įvertinau pažangą, galimybę, naudingus pokyčius žmonėms. Mano 
politiniai ir profesiniai siekiai sutapo, siekiau pozityvių pokyčių 
Marijampolės savivaldybės švietimo sistemoje. Dalyvavau keliose 
politinėse komandose, pasiekėme gerų rezultatų. Nuo 1990 metų, 
net 8 kadencijas buvau išrinktas į Marijampolės savivaldybės tarybos 
narius. Kol darbas buvo įstatymiškai suderinamas su Tarybos nario 
pareigomis, darbavausi Marijampolės miesto taryboje. Nuo 2011 
metų esu Marijampolės savivaldybės mero visuomeninis patarėjas.  

             Kaip įsivaizduojate Marijampolės savivaldybę po 5 metų? 
„Ateities lyderiai mažiau kalbės apie rezultatus, bet daugiau jų turės“, - Dave Ulrich – profesorius, verslo knygų 
autorius. Pasaulis keičiasi labai greitai. Mūsų Marijampolės savivaldybėje reikalingi pokyčiai, tačiau pokyčių 
pagrindu turi būti sąžiningumas, padorumas, principingumas, energingumas. Žmonės turi pajausti, kad 
Marijampolės savivaldybės tarybos nariai jais rūpinasi, kad priimami sprendiniai gerai apsvarstyti ir priimami 
gyventojų labui. Todėl kiekvieną marijampolietį, kuris už mane atiduos savo balsą, noriu patikinti, kad tikrai 
dirbsiu Marijampolės savivaldybės taryboje. Sieksiu, kad marijampoliečiai savo gyvenimą grįstų 
bendražmogiškomis vertybėmis, drąsiai išsakytų savo nuomonę ir ji būtų išgirsta. Sieksiu, kad klestėtų, plėstųsi  
ir kurtųsi privatus verslas, garantuojantis marijampoliečiams darbo vietas, geras pajamas ir gyvenimo 
džiaugsmą. Sieksiu, kad  jaunimas gautų geriausią išsilavinimą, jaustų savo atsakomybę ir darbu prisidėtų 
kuriant savęs vertą Sūduvos kraštą, kuriame visiems: kūdikiams, vaikams, paaugliams, jaunimui, darbingo 
amžiaus žmonėms ir senjorams būtų saugu, patikima ir gera gyventi. 

         Kodėl LSDP? 
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