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Išsilavinimas

1994 - 2003 m.
Mokymo įstaiga Panevėžio „Verdenės“ pagr. mokykla (Pagrindinis išsilavinimas)

2003 - 2006 m.
Mokymo įstaiga Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija (Vidurinis išsilavinimas)

Gimnazija baigta su pagyrimu

2006 - 2010 m.
Mokymo įstaiga Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas
Studijų programa, tipas Psichologija, bakalauro

2010 - 2012 m.
Mokymo įstaiga Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas
Studijų programa, tipas Klinikinė psichologija, magistrantūros

Studijos baigtos su pagyrimu

2012 – 2017 m.
Mokymo įstaiga Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas
Studijų programa, tipas Psichologija, doktorantūros.

Daktaro disertacijos tema: „Mėginusiųjų nusižudyti savižudybės proceso patirtis“
2016 m. Lietuvos mokslo tarybos suteikta doktoranto stipendija už akademinius
pasiekimus.

Profesinės veiklos patirtis

2011 - 2012 m. Psichologas praktikantas. Vaikų psichiatrijos skyrius, Vaikų ligoninė, viešosios
įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas. Pagrindinės
veiklos: klinikinis psichologinis vaiko vertinimas ir konsultavimas, šeimos
konsultavimas, grupės tėvams vedimas, darbas komandoje.

2012 – 2018 m. Klinikinis psichologas. Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas, Sveikatos
priežiūros tarnyba. Pagrindinės veiklos: klinikinis psichologinis vertinimas ir
konsultavimas, save žalojusių ar bandžiusių nusižudyti suimtųjų bei nuteistųjų
elgesio analizė, mokymų vedimas pareigūnams savižudybių prevencijos tema.
2016 m. direktoriaus įsakymu skatintas už puikius darbo rezultatus.

2016 – 2022 m. Psichologas. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Pagrindinės veiklos:
individualus prieglobsčio prašytojų bei pabėgėlių – trečiųjų šalių (ne Europos
Sąjungos) piliečių vertinimas ir konsultavimas, paskaitų-seminarų vedimas.

2016 – 2020 m. Psichologas. Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Psichologijos institutas,



Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras. Pagrindinės veiklos: individualus
suaugusiųjų konsultavimas.

2018 - ... Psichologas. Privati praktika. Pagrindinės veiklos: individualus suaugusiųjų
konsultavimas.

2018 - ... Mokslo darbuotojas. Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Psichologijos
institutas, Suicidologijos tyrimų centras. Pagrindinės veiklos: mokslinių tyrimų
vykdymas, pranešimų ir straipsnių rengimas, mokymų savižudybių prevencijos
tema vedimas. 2019 m. kartu su kolegomis gautas apdovanojimas už geriausią VU
mokslo taikomąjį darbą.

2022 - ... Asistentas. Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Psichologijos institutas.
Pagrindinės veiklos: paskaitų ir seminarų vedimas studentams.

Projektų savižudybių prevencijos tema vykdymo patirtis

2012 – 2015 m. Sunkių traumų ir socialinių transformacijų psichologiniai padariniai ir jų įveika
(vadovė prof. dr. Danutė Gailienė). Vilniaus universiteto mokslininkų grupės
projektas, nansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuonės dotacijos
priemonę (Lietuvos mokslo taryba, sut. nr. VP1-3.1-ŠMM07-K-02-023). Prie
projektų veiklų prisijungęs doktorantas; remiantis gautais duomenimis parengta
bei apginta socialiniųmokslų krypties (psichologijos) daktaro disertacija.

2017 - 2018 m. Bendradarbiavimu pagrįsto savižudybės rizikos įvertinimo ir valdymo (CAMS)
metodo diegimas sveikatos priežiūros įstaigose (vadovė dr. Jurgita Rimkevičienė).
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuotas projektas.
Projekto mokymų lektorius.

2018 m. Suaugusiųjų ir vaikų savižudybių atvejų 2018 m. Vilniaus mieste analizė (vadovas
dr. Paulius Skruibis). Projektą nansavo Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto
mokslo darbuotojas.

2017 – 2019 m. Savižudybių problema sveikatos apsaugos sistemoje: pagalbos siekimas ir
veiksmingumas (vadovas dr. Paulius Skruibis). Vilniaus universiteto mokslininkų
grupės projektas, nansuojamas Lietuvos mokslo tarybos (Sut. nr. S-MIP-17-113).
Projekto mokslo darbuotojas.

2018 – 2020 m. Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse
(koordinatorius dr. Vygintas Grinis). Projektą finansuoja Rotary International
Fondas (globalios dotacijos projektas Nr. 1743565). Projekto mokymų lektorius.

2019 m. Suaugusiųjų ir vaikų savižudybių atvejų 2019 m. Vilniaus mieste analizė (vadovė
prof. dr. Danutė Gailienė). Projektą nansavo Vilniaus miesto savivaldybė.
Projekto mokslo darbuotojas.

2019 - 2021 m. Savižudybių prevencijos sistemos veiksmingumo tyrimas savivaldybėse (vadovas
dr. Paulius Skruibis). Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo
finansuotas projektas. Projekto mokslo darbuotojas.

Visuomeninės veiklos patirtis

2009 - 2016 Savanoris konsultantas „Jaunimo linijoje“, organizacijoje,
teikiančioje emocinę paramą telefonu ir internetu. Vienas iš pagrindinių
organizacijos tikslų – savižudybių prevencija.

Narystė organizacijose



Lietuvos psichologų sąjungos (LPS), Tarptautinės savižudybių prevencijos organizacijos (IASP) narys.

Kalbos

 Lietuvių (gimtoji): Kalbėjimas, supratimas, rašymas – puikiai;

 Anglų: Kalbėjimas, supratimas, rašymas – puikiai;

 Rusų: Kalbėjimas, supratimas, rašymas – labai gerai.
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