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GIMIMO DATA 1956  gegužės mėn. 5 d. 
 

ŠEIMYNINĖ PADĖTIS Vedęs 
 

IŠSILAVINIMAS  Aukštasis universitetinis 

1963-1974 Molėtų vidurinė mokykla 
 

1974-1980 Kauno medicinos institutas. Įgyta gydytojo kvalifikacija. 
 
 

1980-1981 
 

Internatūra Kauno miesto 3-joje klinikinėje ligoninėje. Įgyta gydytojo-
chirurgo specializacija. 
 

1991 
 

Vilniaus universiteto Medicinos fakultete suteikta Pirmoji kvalifikacinė 
chirurgo kategorija 

DARBINĖ VEIKLA  
1980-1981 Įstaiga: Kauno miesto 3-čioji klinikinė ligoninė 

Pareigos: gydytojas-internas 
Veikla: profesinių įgūdžių tobulinimas chirurgijos profilyje,  pacientų 
chirurginių ligų diagnozavimas ir gydymas. 
 

1981 rugpjūčio mėn. 3 d. -
2006 birželio mėn. 20 d. 
 
 
 
 
1997 lapkričio 27 d. – 
2005 spalio 25 d. 
 
 
 
 
 
 
 
2005 spalio 25 d. – 2006 
birželio 20 d. 
 
 
 

Įstaiga: Zarasų savivaldybės VŠĮ Zarasų ligoninė (anksčiau Zarasų 
rajono centrinė ligoninė) 
Pareigos: gydytojas chirurgas 
Veikla: pacientų chirurginių ligų diagnozavimas ir gydymas, 
kvalifikacijos kėlimas. 
 
Įstaiga: Zarasų savivaldybės VŠĮ Zarasų ligoninė  
Pareigos: vyriausiasis gydytojas 
Veikla: ligoninės kasdienės darbo veiklos organizavimas, ligoninės 
vystymosi planų sudarymas ir įgyvendinimas, personalo vadyba, 
personalo kvalifikacijos kėlimas, darbo sąlygų gerinimas, pacientų 
gydymo kokybės ir gydymo sąlygų gerinimo klausimų sprendimas, 
kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas ligoninėje, naujos Zarasų 
ligoninės statybos organizavimas ir vykdymas. 
 
Įstaiga: Zarasų savivaldybės VŠĮ Zarasų ligoninė  
Pareigos: chirurgijos skyriaus vedėjas 
Veikla: chirurgijos skyriaus kasdienės veiklos organizavimas, 
administracinė priežiūra, kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas, 
kvalifikuotos chirurginės pagalbos teikimo pacientams užtikrinimas. 
 

 
2006 liepos 10 d. – 2007 
kovo 13 d. 
 
 
 
 
 
 

 
Įstaiga: UAB „Northway chirurgijos centras“ 
Pareigos: gydytojas chirurgas ir chirurgijos skyriaus vedėjas 
Veikla: chirurgijos skyriaus veiklos administravimas, veiklos 
užtikrinimas, pacientų chirurginių ligų diagnozavimas ir gydymas, 
kvalifikacijos kėlimas, chirurgijos skyriaus kasdienės veiklos 
organizavimas, kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas, kvalifikuotos 
chirurginės pagalbos teikimo pacientams užtikrinimas. 
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2007 – 2008  
 
 
 
 
 
2008 – 2010 liepos mėnuo 
 
 
 
 
 
 
2010 liepos mėnuo – 2010 
lapkričio mėnuo 
 
 
 
2010 lapkričio mėnuo – 2011 
lapkričio mėnuo 
 
 
 
 
 
 
2010 lapkričio mėnuo – iki 
2012 kovo mėnuo 
 
 
 
 
 
2010 rugsėjo mėnuo – iki šiol  
 
 
 
 
 
2012 kovo mėnuo – 2013 
liepos mėnuo 
 
 
 
2013 liepos mėnuo – iki šiol 
 
 
 
 
 
 
 
1990 – 2002, 2005 
 

Įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės VŠĮ Šeškinės poliklinika 
Pareigos: gydytojas chirurgas-konsultantas 
Veikla: pacientų chirurginių ligų diagnozavimas ir gydymas, 
kvalifikacijos kėlimas, kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas, 
kvalifikuotos chirurginės pagalbos teikimo pacientams užtikrinimas. 
 
Įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės VŠĮ Centro Poliklinika 
Senamiesčio filialas 
Pareigos: gydytojas chirurgas-konsultantas 
Veikla: pacientų chirurginių ligų diagnozavimas ir gydymas, 
kvalifikacijos kėlimas, kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas, 
kvalifikuotos chirurginės pagalbos teikimo pacientams užtikrinimas. 
 
Įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija 
Pareigos: Savivaldybės gydytojas 
Veikla: sveikatinimo paslaugų Zarasų rajono gyventojams  
užtikrinimas ir priežiūra  
 
Įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninė 
Pareigos: dienos chirurgijos skyriaus vedėjas, konsultacinės poliklinikos 
gydytojas echoskopuotojas, chirurgas budėtojas 
Veikla: dienos chirurgijos skyriaus veiklos administravimas, veiklos 
užtikrinimas, pacientų chirurginių ligų diagnozavimas ir gydymas, 
kvalifikacijos kėlimas, kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas, 
kvalifikuotos chirurginės pagalbos teikimo pacientams užtikrinimas. 
 
Įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninė 
Pareigos: konsultacinės poliklinikos gydytojas echoskopuotojas, 
Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus gydytojas-chirurgas budėtojas 
Veikla: pacientų chirurginių ligų diagnozavimas ir gydymas, 
kvalifikacijos kėlimas, kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas, 
kvalifikuotos chirurginės pagalbos teikimo pacientams užtikrinimas. 
 
Įstaiga: VšĮ Rokiškio rajono ligoninė 
Pareigos: Chirurgijos skyriaus gydytojas-chirurgas budėtojas 
Veikla: pacientų chirurginių ligų diagnozavimas ir gydymas, 
kvalifikacijos kėlimas, kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas, 
kvalifikuotos chirurginės pagalbos teikimo pacientams užtikrinimas. 
 
Įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija 
Pareigos: Savivaldybės gydytojas 
Veikla: sveikatinimo paslaugų Zarasų rajono gyventojams  
užtikrinimas ir priežiūra  
 
Įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros 
centras 
Pareigos: Direktorius 
Veikla: vadovavimas įstaigai ir jos veiklos organizavimas, veiklos ir 
vystymosi planų sudarymas ir įgyvendinimas, personalo vadyba, 
personalo kvalifikacijos kėlimas, darbo sąlygų gerinimas, pacientų 
gydymo kokybės ir gydymo sąlygų gerinimo klausimų sprendimas. 
 
Institucija: Zarasų rajono savivaldybės taryba 
Pareigos: Tarybos narys 
Veikla: savivaldybės veiklos funkcijų organizavimas. 
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KALBOS  Gimtoji kalba lietuvių. Kalbu bei rašau anglų, rusų kalbomis, lenkų 
kalbos pradmenys. 
 

DARBAS KOMPIUTERIU Dirbu Microsoft Windows operacinėmis sistemomis, Microsoft Office, 
Explorer ir kitomis programomis. Geri įgūdžiai naudojantis internetu, 
elektroniniu paštu, teksto tvarkyklėmis. 
 

KITA INFORMACIJA Esu atsakingas, pareigingas, punktualus, komunikabilus, sąžiningai ir 
kvalifikuotai atlieku savo pareigas, gerbiamas pacientų, galiu puikiai 
dirbti individualiai ir komandoje, esu įvaldęs naujausius chirurginių ligų 
gydymo metodus. 
1999 metais baigiau Ligoninių vadovų darbo organizavimo kursus, 
kuriuos organizavo Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga. 
2014 lapkričio 5 d. įgijau kompetenciją „Geba sudaryti darbuotojams 
saugias ir nekenksmingas darbo sąlygas“. 
Vilniaus chirurgų draugijos narys. 
Flamandų-lietuvių draugijos narys. 
Turiu vairuotojo pažymėjimą.  
 

POMĖGIAI Iškylos į gamtą, klasikinė muzika, teatras, literatūra. 


