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DARBO PATIRTIS
2016-05-–Šiuo metu

Eksporto vadovas
UAB "Gairelita", Radviliškis (Lietuva)

2017-02-01–Šiuo metu

Kolegijų / universitetų dėstytojai
Šiaurės Lietuvos Kolegija, Šiauliai (Lietuva)

2017-08 – 05 2018 – 03 - 24

Valdybos narys
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga

2017-01-–Šiuo metu

Pirmininkas
LSDJS Šiaulių miesto skyrius, Šiauliai (Lietuva)

2018 01 30 - Šiuo metu

Pirmininkas
ŠJOA "Apskritasis Stalas", Šiauliai (Lietuva)

2017-01-–2017-03

Koordinatorius
Lietuvos Socialdemokratų partija, Vilnius (Lietuva)

2011-09-–2012-09-

Mokytojas
IES "Murillo", Sevilija (Ispanija)

2014-05-–2016-04-

Projektų vadovas
UAB Medium Group, Šiauliai (Lietuva)

2004-09-–2009-06-

Valdybos narys
HAFSA (Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto studentų atstovybė), Šiauliai (Lietuva)

2016-09-–Šiuo metu

Narys
TJA (Tolerantiško Jaunimo Asociacija) Šiaulių miesto skyrius

2016-05-–Šiuo metu

Narys
Šiaulių Universiteto almunų asociacija, Šiauliai
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IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
2009-09-–2012-06-

Kultūros studijos Magistro laipsnis
Šiaulių Universtitetas, Šiauliai (Lietuva)

2004-09-–2009-06-

Filosofija ir Visuomenės mokslai Bakalauro studijos
Šiaulių Universitetas, Šiauliai (Lietuva)

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

lietuvių

Kitos kalbos

KALBĖJIMAS

SUPRATIMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

RAŠYMAS

Informacijos
pateikimas žodžiu

ispanų

A2

A2

A2

A2

A2

anglų

C1

C1

C1

C1

B2

rusų

C1

B2

C1

C1

B2

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Bendrauti išmokau jau vaikystėje. Sekėsi gerai, nors tėvams ir buvo sunku. Laikui bėgant mokykla
bendravimo įgūdžius nuslopino savo disciplinuota tvarka ir uždara, ratu besisukančia architektūra.
Universitete bendravimo įgūdžiai tapo būtinu išgyvenimo įrankiu. Kiekvienos savaitės pranešimai,
pokalbiai ir diskusijos su dėstytojais ir kursiokais pseudo filosofinėmis temomis. Vakarėliai ir tuščios
kalbos išmokė ne tik kaip palaikyti pokalbį, bet svarbiausia, kad leido suprasti, jog kievieną pokalbį
(monologą ar dialoga) sudaro logikos seka.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Vadovauti pradėjau nuo pat gimimo. Visi šokinėjo aplinkui ir manęs klausė.
Mokykloje - tai nepaėjo, ir disciplinuojanti tvarka įmūrijo mane kaip dar vieną plytą sienoje: su
užspaustomis lūpomis ir išblaškyta vaizduote. Tiesa, būdamas dvyliktokas bandžiau direktoriui
vadovauti dėl S. Neries literatūros pakeitimu į Dantę. Nepaėjo.
Universitete vadovauti irgi nesisekė, per daug visi laisvi buvo ir atsipalaidavę, god damn hippies. Nors
kartu su studentų atstovybe turėjau 6 žmonių komandą ir organizuodavome sunkiosios muzikos
festivalius - grėsmingu pavadinimu "Gyvatnešys".
Manau, kad visai neblogai sekėsi vadovauti 30 vaikų klasei pietų Ispanijoje. Mokiniai vienas per kitą
šaukdavo ir visi turėjo savo nuomonę visais absoliučiai klausimais.
Grįžus į Lietuvą ir įsiliejus į liberalios ekonomikos gretas - pradėjau vadovauti IT kompanijai. Pradžioje
buvo trys (Aš, savininkas ir programuotojas), po metų jau 10 (aš, savininkas, du programuotojai, 3
technikai ir 1vadybininkas ir 2 support'u besirūpinantys asmenys). Buvau tas, kuris juos visus kūravo ir
organizavo jų darbą, todėl ir dirbdavome organizuotai ir sparčiai judėdami savo užsibrėžtų tikslų link,
tiesa stalo tenisą dažniausiai pralaimėdavau aš.
O jeigu rimtai, mano organizacinius ir vadovavimo įgūdžius geriausiai apibūdina vienas sakinys:
Laisva dvasia su užsibrėžtais ir aiškiai išreikštais tikslais, kurie atliekami laiku.
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