GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)
IŠSILAVINIMAS

1982/09 – 1987/07

Vilniaus inžinerinis statybos institutas (VISI), Statybos fakultetas;
inžinieriaus-statybininko kvalifikacija

PAPILDOMAS IŠSILAVINIMAS

1997/03
1996/12
1996/07

1996/04

“Cologne Re” Rygos ofise kurtai įmonių turto draudimo bei inžinerinių rizikų
draudimo klausimas; 3 dienos
“Munich Re” Maskvos ofise kursai statybos/montavimo rizikų įvertinimo
klausimais; 4 dienos
5 dienų stažuotė “Munich Re” Miunchene įmonių turto draudimo bei rizikos
įvertinimo, statybinių/montavimo rizikų, projektuotojų civilinės atsakomybės
draudimo klausimais bei laidavimo (garantinių) raštų išdavimo rangovams
klausimais
“Cologne Re” Rygos ofise kursai įmonių turto draudimo klausimais; 3 dienos

PROFESINĖ PATIRTIS

2006/04 iki dabar

UADBB “STATYBŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS”
Direktorius
Pramonės ir paslaugų sferos įmonių, statytojų (užsakovų), projektavimo,
statybinių organizacijų, įmonių, vykdančių statybos techninę priežiūrą
konsultavimas draudimo klausimais; rangos ir subrangos sutarčių punktų,
liečiančių draudimo klausimus, ruošimas; konkurso sąlygų ir FIDIC bei kitų
sutarčių draudimo straipsnių ruošimas pagal Lietuvos Respublikoje
galiojančius įstatymus; draudiminių įvykių administravimas; dalyvavimas
seminaruose skaitant paskaitas apie FIDIC sutartyse numatytus draudimo
punktus bei jų priderinimą prie Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų.
2006 metų pabaigoje AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Centrinė projektų
valdymo agentūra kvietimu, projektų vadovams buvo skaityti pranešimai apie
FIDIC sutarčių 18. skirsnio „Draudimas“ pritaikymą pagal Lietuvos
Respublikos galiojančius įstatymus. 2007 metų sausio mėnesį VĮ „Ignalinos
atominė elektrinė“ Eksploatacijos nutraukimo tarnybos kvietimu, projektų
vadovams buvo skaitytas vienos dienos seminaras investicinių projektų
apdraudimo klausimais pagal FIDIC sutarčių sąlygas ir tarptautinę draudimo
praktiką. 2007 metais tris kartus buvo skaitomi pranešimai draudimo
klausimais UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamuose mokymuose apie
FIDIC sutarčių taikymą Lietuvoje. 2007 metų gruodžio mėnesį Centrinės
projektų valdymo agentūros kvietimu, projektų vadovams pakartotinai buvo
perskaitytas pranešimas apie FIDIC sutarčių 18. skirsnio „Draudimas“
pritaikymą pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus. Pagal 2007 m.
liepos mėn. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su AB „Lietvos
geležinkeliai“, visiems užsakovo skelbiamiems projektams, kurių
įgyvendinimui yra skiriamos Europos regioninės plėtros ir Europos Sąjungos
Sanglaudos fondų lėšos, ruošiami tarptautinių FIDIC bei naudojamų kitų
užsakovo sutarčių draudimo punktai, atitinkantys Lietuvos Respublikos
įstatymus bei vykdoma statinio projektuotojų, statybos rangovų ir užsakovo
pasamdytų statybos techninių prižiūrėtojų pagal konkursų sąlygas pateiktų
draudimo sutarčių kontrolė. Pagal pasirašytą sutartį su Aplinkos projektų
valdymo agentūra prie Aplinkos ministerijos 2008 m. spalio – gruodžio mėn.
pagal Lietuvoje galiojančius teisnius aktus buvo paruoštas naujas FIDIC

„Geltonosios knygos“ ir FIDIC „Raudonosios knygos“ Konkrečiųjų sąlygų
18. skirsnis „Draudimas“, kuris pakeitė iki tol naudotų FIDIC „Geltonosios
knygos“ ir FIDIC „Raudonosios knygos“ Bendrųjų sąlygų 18. skirsnį. 2009
m. sausio mėn. Aplinkos projektų valdymo agentūros darbuotojams buvo
perskaitytas pranešimas apie FIDIC „Geltonosios knygos“ ir FIDIC
„Raugonosios knygos“ laidavimo (garantinių) raštų bei 18. skirsnio
„Draudimas“ pritaikymą Lietuvos Respublikos galiojantiems įstatymams.
2009 m. birželio mėn. Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojams du
kartus buvo pravestas seminaras apie investicijų projektų apsaugą draudimo
pagalba bei FIDIC „Geltonosios knygos“ ir FIDIC „Raugonosios knygos“
laidavimo (garantinių) raštų bei 18. skirsnio „Draudimas“ pritaikymą Lietuvos
Respublikos galiojantiems įstatymams. 2009 metų rugsėjo mėn. buvo
skaitomas pranešimas draudimo klausimais UAB „Mokesčių srautas“
organizuotame seminare apie FIDIC sutarčių 18. skirsnio „Draudimas“
taikymą pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus
2004/04 – 2005/12

UAB DK “PZU Lietuva”
Turto, statybinių ir kitų rizikų draudimo projektų vadovas
Įmonių turto, laidavimo raštų, statybinių/montavimo rizikų, statinio
projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimų
pardavimo strategijos kūrimas bei jos įgyvendinimas; darbas su pramonės ir
paslaugų sferos įmonėmis, bankais, statytojais (užsakovais), projektavimo ir
statybinėmis organizacijomis platinant aukščiau išvardintus draudimus, kurie
sudaro statytojo investicijų į nekilnojamąjį turtą draudimo apsaugos pagrindą

2001/12 – 2004/03

AB “Lietuvos draudimas”
Statybinių rizikų draudimo projektų vadovas
Laidavimo raštų, statybinių/montavimo rizikų, statinio projektuotojo ir
rangovo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo strategijos kūrimas bei
jos įgyvendinimas; darbas su statytojais (užsakovais), projektavimo ir
statybinėmis organizacijomis platinant aukščiau išvardintus draudimus, kurie
sudaro statytojo investicijų į nekilnojamąjį turtą draudimo apsaugos pagrindą;
statytojams (užsakovams), projektuotojams ir rangovams mokymų bei
seminarų pravedimas laidavimo, statybinių rizikų, statinio projektuotojo ir
rangovo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimų klausimais;
dalyvavimas statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo taisyklių kūrime, bendradarbiavimas su architektų ir
inžinierių sąjungomis. 2003 metų pabaigoje VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“
Eksploatacijos nutraukimo tarnybos kvietimu, projektų vadovams buvo
skaitytas dviejų dienų seminaras investicinių projektų apdraudimo klausimais
pagal FIDIC sąlygas.

1997/09 – 2001/11

UAB DK „Lindra“
Turto ir statybinių rizikų departamento direktorius
Įmonių turto, laidavimo raštų, statybinių/montavimo rizikų, projektuotojų
civilinės atsakomybės savanoriškų draudimo taisyklių kūrimas, remiantis
perdraudimų “Munich Re” metodika bei tarptautine praktika; darbas su
pramonės ir paslaugų sferos įmonėmis, statytojais (užsakovais), projektavimo
ir statybinėmis organizacijomis platinant aukščiau išvardintus draudimus,
kurie sudaro statytojo investicijų į nekilnojamąjį turtą draudimo apsaugos
pagrindą; bendradarbiavimas ir pagalba Aplinkos apsaugos ministerijos
specialistams ruošiant Statybos įstatymo XI skirsnį “Statinio projektuotojo ir
rangovo civilinės atsakomybės draudimas”, žalų administravimas

1995/05 – 1997/08

UAB DK “Ūkio draudimas”
Turto draudimo skyriaus vadovas

Darbas su pramonės įmonėmis, projektavimo bei statybinėmis
organizacijomis, siūlant aktualias įmonių turto ir civilinės atsakomybės
draudimo rūšis. Stambių pramonės įmonių (AB „Lietuvos dujos“, AB
„Ekranas“, AB „Malsena“, AB „Vievio malūnas“, AB „Žemaitijos pienas“ ir
t.t.) draudimo rizikos įvertinimas, šių įmonių rizikos įvertinimo ataskaitų
(Surway Report) ruošimas perdraudikams
1994/10 – 1995/05

UAB DK “Lindra”
Turto draudimo specialistas
Darbas su įmonėmis, siūlant turto draudimo paslaugas

1989/05 – 1994/09

UAB “Lietuvos statybų projektas”
Inžinierius - konstruktorius
Darbas susijęs su pramoninių objektų konstrukcinės dalies projektavimu

1987/09 – 1989/05

AB “Pramprojektas”
Inžinierius - konstruktorius
Darbas susijęs su pramoninių objektų konstrukcinės dalies projektavimu

