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SANTRAUKA

Vaikystėje domėjausi aviacija ir svajojau tapti aviakonstruktoriumi, tačiau būdamas
keturiolikos susižavėjau boksu ir jis mane lydėjo visą gyvenimą – baigęs profesionalią
boksininko karjerą tapau tarptautinės kategorijos teisėju, taip pat išbandžiau trenerio darbą
dirbdamas Seišelių salose, o vėliau tapau Lietuvos bokso federacijos prezidentu.

DARBO PATIRTIS
2003 –2005

Viceprezidentas
Lietuvos olimpiečių asociacija, Vilnius (Lietuva)
▪ Buvau atsakingas už Lietuvos olimpiečių gerovę, nuolat domėjausi, kaip sekasi patiems
olimpiečiams ir federacijoms ugdančioms aukščiausio meistriškumo sportininkus.
▪ Teko prisidėti prie olimpinio judėjimo renginių organizavimo ir planavimo, konsultuoti sportinę
karjerą baigusius sportininkus, padėti jiems rasti savo kelią palikus sporto pasaulį.
▪ Dalyvavau susitikimuose su politikais Seime ir Vyriausybėje, kuriuose buvo sprendžiami Lietuvos
sporto klausimai.

1991 –1994

Prezidentas
Lietuvos bokso federacija, Vilnius (Lietuva)
Buvau pirmasis šalies bokso federacijos prezidentas. Teko prisidėti prie dabartinės federacijos
struktūros formavimo, bokso varžybų organizavimo bei rėmėjų paieškos. Ne vieną kartą teko būti
konsultantu ir kaimyninėse šalyse – Latvijoje, Lenkijoje.

1983 –1988

Rinktinės treneris
Seišelių salų bokso federacija, Viktorija (Seišeliai)
Buvau atsakingas už jaunųjų boksininkų parengimą tarptautinėms varžyboms. Buvo vykdomas
planas patekti į pasaulio pirmenybes, todėl vykdėme pasirengimą atrankos turnyrams. Deja, mano
darbo metais mums to padaryti nepavyko. Seišelių salos pasaulio pirmenybėse debiutavo 1990-aisais
metais.

1958 –1970

Rinktinės narys, boksininkas
Sovietų sąjungos bokso rinktinė

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
1967-–1972-

Treneris
Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, Vilnius (Lietuva)
Kūno kultūra, treniravimo metodologija, biologija.
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Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

▪ Tiek sportuojant, tiek pradėjus Lietuvos bokso federacijos veiklą teko išmokti dalykinio bendravimo
ir įtikinėjimo gudrybių;
▪ Sugebu bendrauti su bet kokio išsilavinimo ir amžiaus žmonėmis.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Pageidaujamam darbui reikalingi
gebėjimai

▪ Gebu vienyti ir jungti į vieningai dirbančią komandą;
▪ Vadovaujant Lietuvos bokso federacijai teko kurti ne vieną projektą, kuris sulaukė pripažinimo.
Esu pelnęs šiuos apdovanojimus:
▪ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis (1994);
▪ LTOK Garbės ženklas (1998);
▪ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius (2000);
▪ Sausio 13-osios atminimo medalis (2005).
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