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SANTRAUKA

Esu irkluotojas, įvairių Lietuvos, Sovietų sąjungos, Europos bei pasaulio tarptautinių
varžybų bei Olimpiadų (1960, 1968) prizininkas. Nors baigęs mokyklą pasirinkau studijuoti
fiziką, tačiau studijų metais atradau irklavimą ir sporto srityje dirbau visą savo gyvenimą –
pradžioje kaip profesionalus sportininkas, vėliau – kaip treneris, teisėjas.

DARBO PATIRTIS
1995 –2001

Vilniaus kūno kultūros ir sporto skyriaus vyr. instruktorius
Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius (Lietuva)
Buvau atsakingas už sostinės sporto veiklos plėtrą mieste. Džiaugiuosi prisidėjęs prie sporto ir judesio
populiarinimo mieste, aikštynų priežiūros darbų.

1980 –1984

Irklavimo treneris
Respublikinė sporto mokykla, Vilnius (Lietuva)
Buvau atsakingas už jaunųjų sportininkų rengimą. Rūpinausi jiems suteikiamų sąlygų gerinimu.

1970 –1980

Treneris
Vilniaus „Žalgirio“ sporto mokykla, Vilnius (Lietuva)
Buvau atsakingas už sportininkų rengimą aukščiausio sportinio meistriškumo varžyboms.
Keliaudavau su sportininkais į Tarybų sąjungos kandidatų rinktinės stovyklas. Buvau atsakingas už
jaunųjų sportininkų rezultatus ir pasirodymus LTSR bei tarptautinėse varžybose.

1960 –1969

Rinktinės narys – irkluotojas
Sovietų sąjungos irklavimo rinktinė
Dalyvavau įvairiose tarptautinėse varžybose, teko irkluoti įvairiose komandinėse sudėtyse pavienėje
dvivietėje, pavienėje keturvietėje, aštuonvietėje valtyse.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
1958 –1963

Fizikas
Vilniaus universitetas

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba

Užsienio kalbos

lietuvių

SUPRATIMAS

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

Bendravimo gebėjimai

▪ Sugebu bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis – to išmokė patirtis dirbant treneriu;
▪ Nepasimetu konfliktinėse situacijose;
▪ Gebu dirbti tarptautinėje aplinkoje bei susikalbėti keturiomis kalbomis.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

▪ Dirbdamas Vilniaus miesto savivaldybėje išmokau rasti kompromisus ir sprendimus, kurie tuo metu
neatrodė populiarūs, tačiau laikui bėgant jie pasiteisino;
▪ Irkluojant su komanda išmokau išlaikyti „šaltus nervus“ – šis įgūdis visada padeda būti komandos
lyderiu.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Apdovanojimai

Esu pelnęs šiuos apdovanojimus:
▪ KKSD II laipsnio ordinas Už nuopelnus Lietuvos sportui (2008)
▪ Atminimo medalis (2003)
▪ LTOK Charta Solemnis. Pro Meritis limpicis (2008)
▪ Olimpiniai žiedai (2013)
▪ LTOK prizas Citius. Altius. Fortius (2018)
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