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2017 m. dalyvavimas "Lietuvos energijos" žaliųjų
obligacijų programoje. Atsakomybių sritis susitikimas
su reitingo agentūromis, ilgalaikių įmonės ﬁnansinių
planų bei reguliavimo aplinkos pristatymas
Dalyvavimas LE vertės grandinės išgryninimo
programoje jungiant gamtinių dujų tiekimo verslus.
Atsakomybių sritis - reorganizavimo sąlygų, verslo
planų rengimas, veiklos vertinimo iniciavimas.

„ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“, AB
Finansų ir administravimo tarnybos direktorius
2016 m. vasaris - dabar
Elektros energijos tiekimas ir skirstymas/ gamtinių dujų
skirstymas, garantinis elektros ir dujų tiekimas.
Pagrindinės atsakomybės – ﬁnansų, veiklos planavimo ir
organizacijos veiklos palaikymo (aprūpinimo) funkcijų
organizavimas, dalyvavimas formuojant įmonės strategiją.
Vadovaujamų padalinių veiklos sritys – ﬁnansų ir iždo valdymas,
kainodara, ﬁnansinis planavimas ir kontrolė, viešieji pirkimai,
pastatų ir transporto administravimas, logistikos ir administavimo,
ITT bei projektų valdymo veiklos, organizavimas.
„TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ CENTRAS“, UAB
Valdybos narys
2015 m. rugpjūtis – iki dabar
IT ir telekomunikacijų paslaugų teikimas UAB „Lietuvos
energija“ grupės įmonėms
„LIETUVOS DUJŲ TIEKIMAS“, UAB
Finansų departamento direktorius
2014 m. lapkritis – 2016 m. vasaris
Gamtinių dujų tiekimo veikla gyventojams bei
verslo klientams
Pagrindinės atsakomybės – ﬁnansų ir apskaitos funkcijos
organizavimas, dalyvavimas formuojant įmonės strategiją,
diegiant planavimo ir stebėsenos procesus, iždo valdymas.
Apskaitos principų nustatymas, ﬁnansinių rizikų valdymas,
ataskaitų vidaus tarnyboms bei išorės institucijoms rengimas.
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„LITGAS“, UAB
Finansų ir administravimo skyriaus vadovas
2013 m. gegužė – 2014 m. lapkritis
Prekyba suskystintomis gamtinėmis dujomis (SGD)
per SGD terminalą Klaipėdoje bei gamtinių dujų tiekimas
Pagrindinės atsakomybės – ﬁnansavimo struktūrizavimas ir
užtikrinimas SGD pirkimo sandoriams bei gamtinių dujų
tiekimo veiklai. Įmonės vidaus kontrolių ﬁnansų bei apskaitos
srityse diegimas bei vystymas, ataskaitų vidaus tarnyboms bei
išorės institucijoms rengimas. Dalyvavimas ilgalaikės SGD
tiekimo sutarties su užsienio tiekėju pirkimo komisijoje.
„DELOITTE LIETUVA“, UAB
Audito projektų vadovas
2012 m. sausis – 2013 m. gegužė
Auditas, mokesčiai, ﬁnansų konsultacijos, rizikų
valdymo paslaugos
Pagrindinės atsakomybės – vadovavimas tarptautinių bei
vietinių įmonių bei įmonių grupių audito projektams.
Organizavimas ir dalyvavimas sprendžiant įvairiuose
sektoriuose veikiančių įmonių bei įmonių grupių
kompleksinius apskaitos klausimus, pagalba identiﬁkuojant
vidaus kontrolių trūkumus, teikiant pasiūlymus tolimesniam
įmonių veiklos gerinimui.
BANKAS „FINASTA“, AB
Apskaitos ir atskaitomybės departamento direktorius
2010 m. gegužė – 2012 m. sausis
Privati ir investicinė bankininkystė, gerovės valdymas,
turto valdymas, prekyba ﬁnansų rinkose
Pagrindinės atsakomybės - Finasta grupės mokestinės ir
ﬁnansinės apskaitos vedimas, konsolidavimo bei planavimo
ir biudžetavimo funkcijų organizavimas. Finansinių ataskaitų
rengimo prižiūrinčioms institucijoms, vidaus ataskaitų grupės
valdymo tikslais organizavimas, kasdienių apskaitos bei ﬁnansų
klausimų sprendimas.

„ERNST & YOUNG BALTIC“, UAB
Konsultantas, vyr. konsultantas
2005 m. gruodis – 2010 m. gegužė
Auditas, mokesčiai, verslo konsultacijos

