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Pageidaujamas darbas ar Vadovas
profesinės veiklos sritis
Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos

Nuo 2021 m. gegužė – dabar
Technikos vadovas

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Vadovavimas elektros perdavimo tinklo ir dujų perdavimo sistemos infrastruktūros eksploatavimo ir
vystymo funkcinei sričiai, užtikrinimas, kad infrastruktūra būtų vystoma ir eksploatuojama efektyviai, ir
būtų sudarytos sąlygos vystytis elektros rinkai Europoje ir dujų rinkai Baltijos regione.
Užtikrinimas, kad su darbuotojų sauga ir sveikata bei aplinkosauga susijusių funkcijų vykdymas
Grupės įmonėse atitiktų teisės aktų reikalavimus.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

UAB „EPSO-G“

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos

Energijos perdavimo ir mainu grupė
Nuo 2018 m. rugpjūtis – 2021 m. gegužė
Turto valdymo skyriaus vadovas

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Turto valdymo politikos formavimas bei įgyvendinimas, dujų perdavimo sistemos integralumo
valdymas, sandėlio funkcijų, materialinių vertybių bei atsargų apskaitos veiklos valdymas,
administracinių bei gamybinių pastatų administravimo veiklos valdymas, transporto politikos
formavimas bei įgyvendinimas, transporto priemonių parko priežiūros veiklos valdymas. Biudžeto
sudarymas ir vykdymo kontrolė.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Gamtinių dujų perdavimas
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Datos
Profesija arba pareigos

Nuo 2016 m. sausis – 2017 m. kovas
Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius
Valdybos narys

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Elektros ir gamtinių dujų skirstymo sistemų eksploatavimo strategijos formavimas ir įgyvendinimas.
Darbuotojų komandos formavimas ir valdymas. Veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimas. Biudžeto
sudarymas ir vykdymo kontrolė. Atstovavimas bendrovei Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo
institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, Aguonų g. 24, Vilnius

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos

Visuomeninis elektros energijos tiekimas, elektros energijos skirstymas ir gamtinių dujų skirstymas
Nuo 2015 m. vasario – 2015 m. gruodis
Dujų tinklo tarnybos direktorius
Valdybos narys

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Gamtinių dujų skirstymo veiklos strategijos formavimas ir įgyvendinimas. Dujų skirstymo sistemų
eksploatavimas, remonto, rekonstrukcijų organizavimas bei kokybės, saugumo, patikimumo ir
aplinkosaugos reikalavimų vykdymo kontrolė. Gamtinių dujų skirstymo ir technologinių režimų
palaikymo (dispečerinės veiklos) organizavimas. Investicijų ir remonto programų rengimas ir
įgyvendinimas. Techninių projektų rengimo ir įgyvendinimo organizavimas prijungiant naujus
vartotojus.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

AB „Lietuvos dujos“, Aguonų g. 24, Vilnius

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos

Gamtinių dujų tiekimas, perdavimas, skirstymas
Nuo 2013 m. gegužės – 2015 m. vasaris
Operatyvinio valdymo centro vadovas

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Operatyvinio valdymo centro veiklos organizavimas, stabilaus ir patikimo gamtinių dujų skirstymo
sistemos darbo užtikrinimas, gautų ir paskirstytų dujų kiekių balanso sudarymo užtikrinimas, vieningos
skirstymo sistemos valdymo techninės politikos įgyvendinimas

Darbovietės pavadinimas ir adresas

AB „Lietuvos dujos“, Aguonų g. 24, Vilnius

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos

Gamtinių dujų tiekimas, perdavimas, skirstymas
2008 m. sausis – 2013 m. gegužė
Dujotiekių saugos nuo korozijos tarnybos vadovas

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Dujotiekių saugos nuo korozijos tarnybos veiklos organizavimas, saugos nuo korozijos įrenginių
eksploatavimo, remonto, rekonstrukcijų organizavimas ir kontrolė, investicijų ir remonto programų
rengimas ir įgyvendinimas, techninės politikos rengimas ir diegimas įgyvendinant dujotiekių saugos
nuo korozijos priemones. Suteiktų įgaliojimų ribose atstovavimas Bendrovei Lietuvos Respublikos
valdžios ir valdymo institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose

Darbovietės pavadinimas ir adresas

AB „Lietuvos dujos“, Aguonų g. 24, Vilnius

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos

Gamtinių dujų tiekimas, perdavimas, skirstymas
2001 m. kovas – 2008 m. sausis
Skyriaus viršininkas – vyriausiasis metrologas

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Metrologijos skyriaus veiklos organizavimas, matavimo priemonių eksploatavimo, remonto,
rekonstrukcijų organizavimas ir kontrolė, investicijų ir remonto programų rengimas ir įgyvendinimas,
techninės politikos rengimas ir diegimas matavimų srityje, suteiktų įgaliojimų ribose atstovavimas
Bendrovei Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose,
metrologijos būklės analizė, dujų apskaitos tikslumo kontrolė

Darbovietės pavadinimas ir adresas

AB „Lietuvos dujos“, Aguonų g. 24, Vilnius

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos
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Gamtinių dujų tiekimas, perdavimas, skirstymas
1998 m. spalis – 2001 m. kovas
Vyriausiasis metrologas
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Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Metrologijos būklės analizė, matavimo prietaisų patikros organizavimas, dujų apskaitos tikslumo
kontrolė

Darbovietės pavadinimas ir adresas

AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas, Chemijos g. 4, Kaunas

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka

Gamtinių dujų tiekimas, skirstymas

Išsilavinimas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę
arba tarptautinę klasifikaciją
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę
arba tarptautinę klasifikaciją

2004 m. rugsėjis – 2006 m. birželis
Vadybos ir verslo administravimo magistras
Organizacijų teorija, vadybos metodai, audito teorija ir praktika, marketingo tyrimai, makroekonominė
politika.
Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas
ISCED 5
1996 m. rugsėjis – 1998 m. birželis
Matavimų inžinerijos magistras
Metrologija ir matavimų metodologija, elektrinių dydžių matavimo metodai ir technika, neelektrinių
dydžių matavimo metodai.
Kauno technologijos universitetas, Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas
(Pusės metų studijos Norvegijos Mokslų ir technikos universitete pagal studentų mainų programą)
ISCED 5

Datos

1992 m. rugsėjis – 1996 m. birželis

Kvalifikacija

Elektronikos inžinerijos bakalauras

Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę
arba tarptautinę klasifikaciją

Elektroninės aparatūros konstravimas ir gamyba, radiotechninės sistemos.
Kauno technologijos universitetas, Radioelektronikos fakultetas
ISCED 5

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os)

Lietuvių

Kita kalba(-os)
Įsivertinimas

Supratimas
Klausymas

Europos lygmuo*

Rusų

Kalbėjimas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

* Bendrieji Europos kalbų metmenys
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Informacijos
pateikimas žodžiu

C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas

Anglų

Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos

Rašymas

-

Lengvai prisitaikau daugiakultūrėje aplinkoje
Komandinio darbo įgūdžiai
Emocinė pusiausvyra įvairiose situacijose
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B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

Organizaciniai gebėjimai ir
kompetencijos

Techniniai gebėjimai ir
kompetencijos

Pavaldinių darbo organizavimas,
Komandos motyvavimas ir darbuotojų ugdymas,
Komunikaciniai gebėjimai,
Strateginis mąstymas ir sprendimų priėmimas
Pokyčių valdymas
Biudžeto planavimas ir vykdymo kontrolė
Investicinių projektų įgyvendinimas
Orientacija į rezultatą
Darbas su geografine informacine sistema (GIS);
Statybos reglamentų išmanymas ir techninių projektų skaitymas;
Procesų rengimas bei analizė;
Gerai įsisavinęs įvairių matavimo prietaisų veikimo principus.

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos

- Gerai moku naudotis Windows operacine sistema, Microsoft Office programomis (Word, Excel,
PowerPoint, Access, Visio), internetu ir elektroniniu paštu.
- Darbo su AUTOCAD pagrindai

Kiti gebėjimai ir kompetencijos

Standartizacijos sistemos išmanymas
Kokybės valdymo sistemos išmanymas
LEAN įrankių išmanymas
Orientacija į tikslą ir kokybę
Iniciatyvumas ir noras tobulėti
Lojalumas kompanijai
Analitinis mąstymas

Vairuotojo pažymėjimas(-ai)
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B kategorija
A kategorija
C kategorija
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