Gimiau 1971 m. spalio 24 d. Kaune. 1995 m. Kauno
technologijos
universitete
baigiau
pramonės
technologinių įrenginių specialybės studijų programą ir
įgijau diplomuoto inžinieriaus kvalifikaciją. 2013 m.
baigiau Vilniaus dailės akademijos Kultūros vadybos ir
kultūros politikos magistrantūros studijas ir įgijau
vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.
1994-2001 metais dirbau Kauno technologijos
universitete. Vadovavau KTU kultūros ir meno centrui.
2000-2017 m. dirbau Kauno miesto savivaldybės
administracijos Kultūros skyriaus, Vaiko teisių
apsaugos vyriausiuoju specialistu, Kultūros skyriaus
vedėju, Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoju, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi. Dirbau Kultūros ministerijos
Kultūros ir meno taryboje, Koncertinių įstaigų ir teatrų taryboje, Dainų švenčių taryboje, Lietuvos
savivaldybių asociacijos Švietimo ir kultūros komitete, Baltijos miestų sąjungos (UBC) kultūros
komisijos valdyboje, vadovavau asociacijai „Kultūros savivaldos kolegija“. Nuo 2010 iki 2017 m. –
VšĮ Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus valdybos narys.
Šiuo metu dirbu Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Esu
atsakingas už Lietuvos tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos koordinavimą,
korupcijos prevenciją Departamente ir jo įsteigtose įstaigose.
2002 m. įstojau į Liberalų sąjungą. 2003 m., susijungus politinėms partijoms, tapau Liberalų ir
centro sąjungos nariu. Nuo 2010 metų esu Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio narys, nuo 2011
m. – Kauno skyriaus tarybos narys, nuo 2013 m. – Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas. Esu
LRLS tarybos narys.
Esu Lietuvos šaulių sąjungos narys.
Būdami liberalais mes kartais užmirštame tris pagrindinius liberalizmo principus:
 su nieku pasaulyje nesulyginama žmogaus vertė;
 sąžinės laisvė pasirinkti ir laisvai išpažinti bet kurį tikėjimą ar pasaulėžiūrą;
 tolerancija kitoms religijoms, pasaulėžiūroms ir žmonių gyvenimo būdams.
Visoje savo darbinėje karjeroje ir visuomeninėje veikloje stengiuosi laikytis šių principų.
Kodėl kandidatuoju į Liberalų sąjūdžio valdybą?:








noriu sustiprinti partijos narių iš regionų indėlį ir įtaką partijos veiklai ir valdymui;
noriu skatinti partijos vadovus ir narius aktyviau prisidėti prie Nacionalinio saugumo
strategijoje numatytų priemonių: ugdyti visuomenės rasinę, tautinę ir religinę
toleranciją, nepakantumą žmogaus teisių ir laisvių pažeidimams, siekti visapusiško
tautinių bendrijų dalyvavimo šalies gyvenime, užtikrinant tautinių santykių darną.
turiu didelį pasitikėjimą Kauno skyriaus narių tarpe;
bendrauju ir bendradarbiauju su kitų skyrių vadovais ir nariais;
turiu kandidatavimo į Lietuvos Respublikos Seimą ir Savivaldybių tarybas patirtį;
turiu partijos rinkiminių kampanijų organizavimo ir koordinavimo patirtį;
turiu partijos renginių (seminarų, susitikimų, viešų akcijų ir pan.) organizavimo ir
koordinavimo patirtį);
esu nuoseklus, diplomatiškas, tolerantiškas.

