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Išsilavinimas, kvalifikacija:
1964 m. gimė Balandiškio km. (Radviliškio raj.), mokėsi Pašušvio aštuonmetėje,
Šiaulėnų ir Grinkiškio vidurinėse mokyklose;
1983 m. įstojo į Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą;
1987 m. suteikta artisto, saviveiklinio kolektyvo vadovo kvalifikacija;
1987 m. įstojo į Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus;
1991 m. suteikta kultūros švietimo darbuotojo bei estradinio orkestro vadovo kvalifikacija;
Nuo 1991 iki 1993 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų Estradinės muzikos
katedroje studijavo pagal stažuotojo – tyrinėtojo programą, kurią baigė su įvertinimu labai gerai;
1996 m. suteikta vyr. mokytojo kvalifikacija;
2002 m. suteikta mokytojo metodininko kvalifikacija;
2008 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį universitetą;
2009 m. įvykdyta nuosekliųjų studijų mokytojo profesinio pasirengimo dalykų programa ir įgyta
mokytojo kvalifikacija.
Darbo patirtis:
1991 – 1993 m. Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetų Estradinės muzikos katedros
stažuotojas – tyrinėtojas;
1993 – 2002 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pučiamųjų instrumentų katedros Džiazo
studijos bigbendo vadovas;
1994 - 1999 m. Vilniaus miesto Karoliniškių muzikos mokyklos Pučiamųjų instrumentų skyriaus
vedėjas;
1999 - 2009 m. Vilniaus m. Karoliniškių muzikos mokyklos Lengvosios muzikos skyriaus vedėjas;
2002 - 2007 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Džiazo skyriaus vedėjas;
2003 - 2006 m. VšĮ „Lietuvos Nacionalinio Radijo ir Televizijos orkestras“ direktorius;
Nuo 2005 m. Vilniaus miesto muzikos dalyko metodinės tarybos prie Vilniaus miesto švietimo
skyriaus Metodinės tarybos narys;
2008 - 2014 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedros lektorius;
1995 - 2018 m. Vilniaus miesto Karoliniškių muzikos mokyklos bigbendo vadovas;
Nuo 2012 m. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bigbendo vadovas;
Nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d. Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos direktorius.
Visuomeninė veikla:
2002, 2003, 2005, 2006 ir 2014 m. Lietuvos jaunųjų džiazo solistų ir ansamblių konkurso
organizatorius;
2011 – 2015 m. kasmetinio tarptautinio jaunimo bigbendų festivalio „Flora Jazz“, kuris vyko
Vilniaus Universiteto Botanikos sode organizatorius;
2011 – 2017 m. kasmetinio Džiazo – lengvosios muzikos festivalio – konkurso „Elektrėnų
žiburiukai“ vertinimo komisijos pirmininkas;
2016 m. jaunimo džiazo festivalio „LNB Jazz“, kuris vyko Lietuvos Nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje organizatorius;
2017 m. prevencinio projekto „Aš renkuosi gyvenimą“, kurį surengė Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Viešosios valdybos Prevencinės ir administracinės veiklos skyriaus dalyvis;
2017 m. tarptautinio projekto Erasmus+ dalyvis;
Nuo 2017 m. muzikos ir meno mokyklų asociacijos narys.

