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Mokslai. 1983–1986 mokėsi Pašilių (Anykščių r.) prad. m-kloje, 1986–1994 – Anykščių J.Biliūno 
vid. m-kloje, 1994–1998 studijavo LKKI pegagoginiame fak. (kūno kultūros mokyt., kultūrizmo 
spec.), 1998–2001 – LKKI (LKKA) magistrantūroje (kūno kultūros ir sporto spec.). 
 
Darbinė veikla. 1995–1997 – kultūrizmo klubo „Perspektyva“ kultūrizmo, 1997 - D.Valinskienės 
IĮ, 1997–1998 – jaunimo klubo „Šetekšna“ treniruoklių salės tren., 1998–2000 – sveikatingumo 
centro „Conangym“ asmeninis tren., 2000–2005 - sporto ir sveikatingumo centro „Olympic Gym“ 
vyriaus. treniruoklių salės tren. – instr., 2005–2007 – „The Royal Athletic Club“ vyriaus. 
treniruoklių salės tren., 2007–2008 – sveikatingumo centro „Xfit“ asmeninis tren. (kvalifikacija 
Master Klas), 2008 – asmeninis tren. Norvegijoje, nuo 2009 – D. Britanijoje. 
 
Faktai. Lietuvos kultūrizmo pirmenybių I v. laimėtojas (jaunimo gr., 1995), absoliutus čempionas 
(jaunimo gr., 1996, 1997), Lietuvos vyrų kultūrizmo čempionato I v. (1997) laimėtojas. Sporto 
šaka – kultūrizmas. Pelnė Kauno kultūrizmo federacijos apdovanojimą geriausiam jaunimo 
amžiaus kultūristui „Už aukštus sportinius pasiekimus“ (1995), LKF geriausių sportininkų 12-tuke 
užėmė V v. (1995), VI v. (1998), 10-tuke – IX v. (1997), LKF metiniame suaugusiųjų sportininkų 
reitinge – V v. (2004), II v. (2007), III v. (2008), jaunių sportininkų – III v. (2006). Įtrauktas į 
Tauragės apskr. geriausių tren. dešimtuką. IFBB ir EBFF tarptaut. kat. kultūrizmo ir fitneso 
teisėjas. Jaunimo (1995–1996), LKF kultūrizmo nacionalinės vyrų rinktinės (1997–1998) narys. 
Pelnė Anykščių r. moksleivių „Galiūno konkurse“ II v. (1993), sporto klubo „Perspektyva“ jėgos 
dvikovės varžybų absoliutus nugalėtojas (1995, 1996), Lietuvos jaunimo kulturizmo pirmenybėse 
pelnyta I v. (1995), pasaulio jaunimo kultūrizmo čempionate X v. (Slovakija, 1995), Kauno mst., 
Lietuvos jaunimo kultūrizmo pirmenybėse – I v. (1996), pasaulio jaunimo kultūrizmo čempionate 
– XVI v. (Lenkija, 1996), V v. (Slovakija, 1996), atvirose Vilniaus, Kauno, Šiaulių mst. jaunimo 
kultūrizmo pirmenybėse – I v. (1997), Lietuvos – I v., Europos X v. vyrų kultūrizmo čempionate 
(Baltarusija, 1997), Čekijoje – IV v. (1997). Žymiausi auklėtiniai: Ž. Dvareckaitė–Raudonienė, A. 
Mickus, R. Kuodis. Teisėjavo Europos (Vengrija, 2004), pasaulio vyrų čempionatuose (Rusija, 
2004), Europos moterų čempionate (Italija, 2006). Publikavo str.: „Kūno svorio reguliavimas 
energijos balanso principu“, „Europos kultūrizmas: iš pogrindžio – spindinčių medalių link“ 
(„Treneris“, 2004), „Kelias į Europos lengvojo kultūrizmo olimpą“, „Šiuolaikinė sveikatingumo 
treniruočių programa“, „Lietuvos atletas – pasaulio kultūrizmo olimpe“ („Treneris“, 2005). 
Lietuvos kultūrizmo, fitneso ir kūno rengybos federacijos v-bos (klubo „Progresas“ atstovas) ir 
trenerių t-bos narys. 
 
Laisvalaikis. Domėjimasis giminės genealogija, Lietuvos istorija, kalnų ir vandens slidinėjimas, 
kultūrizmas. Domisi geneologija, sudarė 6 šeimos geneologines lenteles: Gliaudelių ir Jucių (405 
asmenys). Giminės svetainė: www.gliaudeliai.org. 
Moto. Kiekvienoje gyvenimo situacijoje pasikliauti humoro jausmu. 
Pareigos ir visuomeninės pareigos. IFBB ir EBFF tarptautinės kategorijos teisėjas, asmeninis 
sporto treneris. 


