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Amžius 30 m.
Išsilavinimas – aukštasis, transporto
priemonių inžinerijos magistras
Vedęs, žmona Aistė, dukra Amelija
LR Seimo nario padėjėjas – sekretorius

Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų profesinis kelias?
2011 metais atvėriau darbo rinkos duris, pradėjau dirbti
gamybos srityje. Dirbau UAB „CIE LT Forge“ vidiniu logistu,
vėliau AB „FASA“ gamybos meistru. Šiose gamyklose įgijau
labai reikalingos gamybinės patirties darbe su technologijomis,
žmonėmis, įsisavinau gamybos inžinerijos principus. 2014 m.
pasitraukiau iš gamybos, pradėjau dirbti naujai įkurtame
Marijampolės atvirame jaunimo centre, ėjau veiklos organizatoriaus
pareigas. Nuo 2015 metų buvau pakviestas dirbti LR Seimo nario
Juozo Oleko padėjėju – sekretoriumi, taip pat einu LSDP
Marijampolės skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas,
šiuos darbus dirbu iki dabar.
Kaip „atsiradote“ politikoje?
2009 m. buvau išrinktas Marijampolė kolegijos studentų atstovybės
prezidentu, ten prasidėjo pirmieji darbai sprendžiant studentų
kasdienines problemas, veikla buvo įdomi, išspręsti klausimai
motyvavo dirbti toliau. Vėliau įsiliejau į socialdemokratinio jaunimo
sąjungos veiklas, idėjos buvo artimos, norėjosi tęsti darbus jaunimo
srityje. Netrukus buvau pastebėtas ir gavau organizacijos pasitikėjimo
mandatą – buvau išrinktas Marijampolės jaunųjų socialdemokratų
organizacijos pirmininku. Pamažu įsiliejau į jaunimo politikos
aktualijas ir supratau, kad sustoti nebegalima, privalau dirbti
vardan idėjų, vardan žmonių pasitikėjimo.

Kaip įsivaizduojate Marijampolės
savivaldybę po 5 metų?
Marijampolė – ekonominis, pietvakarių Lietuvos
regiono centras, su vis augančiomis darbo
vietomis ir ateinančiomis naujomis
investicijomis. Išplėtotas socialinių paslaugų
tinklas ir visiems lengvai prieinamos sveikatos
paslaugos. Gerai funkcionuojanti švietimo
sistema ir kultūrinių renginių gausa visoje
savivaldybėje. O svarbiausia – žmonės, geriau
gyvenantys nei prieš 5 metus.

Kodėl LSDP?
Užaugau paprastų darbininkų šeimoje,
todėl socialinio teisingumo temos buvo
aktualios ir artimos nuo pat mažens.
Vėliau, mokantis ir studijuojant mano
pasaulėžiūra formavosi remiantis laisvės,
lygybės ir solidarumo idėjomis. Nuolat
domėjausi kairiosios politikos istorija,
tradicijomis, ryškiausiais politiniais
veikėjais pasaulyje ir Lietuvoje. Esu
įsitikinęs, kad tik socialdemokratinė
ideologija gali padėti sukurti gerovės
Marijampolę ir visą Lietuvą.

Gyvenimo moto
„Turint įgūdžių ir stropiai dirbant mažai
tėra nepasiekiamų dalykų. Didžiausi
darbai nudirbami ne jėga, o atkaklumu“,
- Samuel Johnson.

Laisvalaikis. Pomėgiai.
Didelę aistrą jaučiu žūklei, tai mano didžiausias
pomėgis, kurio metu pavyksta atsipalaiduoti ir pailsėti
nuo kasdienių klausimų. Sportas – dar vienas
pomėgis, kuris turi savą vietą mano gyvenime. Visada
palaikau miesto komandas, esu dažnas varžybų
žiūrovas. Esant galimybei su šeima stengiamės
keliauti, aplankyti vis naujas lankytinas vietas.

