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Į Kauno politechnikumą įstojau 1980 m. Pasirinkau automobilių remonto ir eksploatacijos
specialybę. Paskata buvo tarybinių laikų euforija - autoservise remontuoti žiguliukus. Tik įstojus, mane
paėmė į tarybinę armiją, kur, drįsčiau teigti, iš gyvenimo buvo išbraukti du metai. Grįžęs iš kariuomenės,
tęsiau mokslus ir puikiai prisimenu tų laikų mokymą: dėstytojus, kurie buvo labai griežti, daug reikalavo,
prisimenu ir šiandien. Todėl noriu pažymėti, kad dėstytojų (braižomosios geometrijos, techninės
mechanikos, metalų technologijos), kurie buvo reiklūs ir griežti, suteiktos žinios man labiausiai padeda
ir dabartiniame darbe.
1986 m. baigiau Politechnikumą, atėjo metas rinktis paskyrimą. Patirties įgijau dar
besimokydamas (naktimis dirbau autobusų parke, karinėje katedroje laborantu, vairavimo
instruktoriumi, buvau Politechnikumo ūkio automechanikas). Rinkausi paskyrimą į statybinę
organizaciją. Pasirinkimą nulėmė galimybė gauti butą. Tai buvo pagrindinė motyvacija. Remonto
statybos valdyboje dirbau mechaniku ir, kaip jaunas specialistas, pirmas gavau butą. Tuomet atsirado
nuostabi šeima ir didesnė motyvacija siekti, nes šeima yra pagrindinis variklis. Tuo metu Lietuvoje
aprūpinti šeimą buvo sudėtinga, man pasitaikė unikali galimybė išvažiuoti į Vokietiją. Tai buvo 1992
metai. Ten dirbau “Lakier” servise, kur ruošiau automobilius dažymui. Tai buvo mano pati pirmoji
rimta praktika pagal specialybę. Bedirbdamas šioje kompanijoje, įgijau labai daug patirties, tai tarsi
buvo dar vienas universitetas, kuris išmokė mane, kaip reikia dirbti su naujomis technologijomis,
šiuolaikinėmis medžiagomis, ir po tam tikro laiko visas savo žinias ir lėšas pradėjau investuoti Lietuvoje.
2003 m. įkūriau įmonę - UAB “KMT”, kurios specializacija – keliamųjų įrengimų gamyba.
Pasirašėme kontraktą su koncernu “Palfinger” ir iki šiol esame jos atstovai Lietuvoje, Baltarusijoje,
Kazachstane. Gaminame Lietuvai ir kitoms rinkoms miškovežius su kranais, manipuliatoriais EPSILON
PALFINGER. Lietuvos kelininkams gaminame sunkvežimius savivarčius, elektros skirstomiesiems
tinklams montuojame Palfinger koncerno bokštelius žmonėms kelti, Lietuvos geležinkeliams montuojame
kranus, kėlimo techniką. Mūsų produkcija užima apie 70 % Lietuvos rinkos.
Mano svarbiausias darbas suburti gerą kolektyvą, kuriame dirba 40 žmonių.
Bėgant laikui, atnaujinau savo žinias. 2012 m. studijavau Kauno technikos kolegijoje
Automobilių techninį eksploatavimą ir gavau profesinio bakalauro diplomą.
Šiandien esu pirmaujančios keliančiųjų įrengimų įmonės Lietuvoje savininkas ir galiu pasakyti,
kad svarbiausia gyvenime turėti motyvaciją - SIEKIMĄ GYVENTI.
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