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Išsilavinimas Aukštasis medicininis: gydytojas psichiatras (galiojanti 
licencija). 
Aukštasis vadybos: visuomenės sveikatos vadybos 
magistras. 

Mokslai  1979 – 1990 m. mokslas Vilkijos, Vilniaus 23 –  
 ojoje, Raudondvario vidurinėse mokyklose. 
 1990 – 1996 m. studijos Kauno medicinos akademijoje 

(KMA). 
 1996 m. medicinos gydytojo diplomas. 
 1996 – 1997 m. pirminė rezidentūra Širvintų rajono 

centrinėje ligoninėje. 
 1997 m. medicinos gydytojo sertifikatas. 
 1997 – 2000 m. psichiatrijos rezidentūra Kauno 

medicinos universiteto (KMU) psichiatrijos klinikoje. 
 2000 m. gydytojo psichiatro licencija. 
 2000 m.- 2003 KMU Visuomenės sveikatos fakulteto 

visuomenės sveikatos vadybos tęstinės magistratūros 
studijos.  

Organizacinio ir  
visuomeninio darbo 1991 – 1996 m. KMA studentų atstovybės narys. 
patirtis 1994 – 1995 m. KMA studentų atstovybės prezidentas. 
 1992 – 1996 m. labdaringos organizacijos SMKK 

“Gaja” vienas iš įkūrėjų ir pirmininko pavaduotojas. 
 1996 – 2001 m. Jaunųjų gydytojų sąjungos valdybos 

narys. 
 nuo 1999 m. Lietuvos sveikatos apsaugos vadybos 

draugijos narys. 
 2000 – 2002 m. Ambulatorinių psichikos sveikatos 

centrų asociacijos tarybos pirmininkas. 
 2004 –2011 m. Lietuvos psichiatrų asociacijos valdybos 

narys. 
  
Vadovaujančio darbo 1999 m. – 2001 m. VšĮ Visagino miesto psichikos  
patirtis sveikatos centro direktorius. 
 2007 - 2008 m. Lietuvos psichiatrų asociacijos 

direktorius. 
 2008 - 2012 m. Sveikatos apsaugos ministro patarėjas. 



nuo 2013 iki šiol Psichikos sveikatos vadybos 
asociacijos direktorius. 

 nuo 2001 m. iki šiol Vilniaus miesto psichikos sveikatos 
centro direktorius. 

Patirtis organizuojant 2004 – 2007 projekto „Nuoseklios psichikos sveikatos 
modernias psichikos  Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre“ projekto 
sveikatos paslaugų  vadovas. Projekto metu sukurtos krizių intervencijos, 
tarnybas   psichosocialinės reabilitacijos, valgymo sutrikimų,      
    pacientų taryba ir paciento atstovo institucija.  

Vadovavimas šių tarnybų darbui ir plėtrai iki šiol. 

Mokymų ir patirties 2009 – 2010 m. Modernių psichikos sveikatos paslaugų 
perdavimo projektai mokymai Kaliningrado srities specialistams - projekto  
kitų šalių specialistams vadovas ir lektorius. 
 2011 m. mokymai Gruzijos psichikos sveikatos 

specialistams, lektorius. 
 2012 m. mokymai Azerbaidžano specialistams, 

lektorius. 
 2015 m. – 2017 m. Psichosocialinės reabilitacijos 

tarnybų sukūrimas Rytų Ukrainos Poltavos, 
Dniepropetrovsko, Luhansko ir Donecko srityse. 

Vadovavimo patirtis 
kitiems projektams 2009 – 2010 m. Vilniaus miesto psichikos sveikatos  

centro specialistų mokymai 
 2009 – 2012 m. Krizių intervencijos centro įsteigimas 
Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre 
2010 – 2013 m. Vilniaus miesto psichikos sveikatos 
ūmios psichiatrijos paslaugų modernizavimas 
2010 – 2014 m. Vilniaus miesto psichikos sveikatos 
centro Poūmės psichiatrijos ir Dienos stacionaro 
korpusų (5 ir 6 korpusų) išorinių atitvarų remontas ir 
rekonstravimas, pastatų energetikos sistemų 
modernizavimas. 
2015 – 2016 m. Atsinaujinančių energijos šaltinių 
įdiegimas VMPSC 

Kalbų žinojimas Lietuvių – gimtoji, rusų – laisvai (skaitymas, rašymas), 
anglų – vidutiniškai (skaitymas, rašymas). 

Apdovanojimai 2005 m. šventojo Kristoforo statulėlė už nuopelnus 
medicinai.


