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LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ RINKIMAI 2020 

KANDIDATO ANKETA 

 

VARDAS PAVARDĖ 

Mantas Michaliunjo 

 

ATESTATO NUMERIS1 

A1338; ATP 1338; 
 

PAREIGOS, Į KURIAS KANDIDATUOJAMA2 

Atsižvelgiant į LAR apklausą esu siūlomas, ir sąžiningai vykdyčiau šias pareigybes: 
- LAR eksperto (Kauno, Marijampolės, Alytaus apskrityse); 
- Architektų profesinio atestavimo komisijos nario; 
- LAR tarybos nario. 

 



 

DARBOVIETĖ3 

Nuo 2008 m. Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir 
kraštotvarkos skyriaus vedėjas, Savivaldybės vyriausiasis architektas 

 

IŠSILAVINIMAS4 

1997 m. – 2001 m. Kauno technologijos universitetas, Statybos ir architektūros 
fakultetas, studijų programa – architektūra, įgytas kvalifikacinis architektūros 
bakalauro laipsnis. 2001 m. įgytas Krašto apsaugos ministerijos kvalifikacinis 
karininko išsilavinimas, šiuo metu esu Krašto apsaugos sistemos atsargos 
karininkas. 2001 m. – 2003 m. Kauno technologijos universitetas, Statybos ir 
architektūros fakultetas, studijų programa – architektūra, įgytas kvalifikacinis 
architektūros magistro laipsnis. 

 

KVALIFIKACIJA5 

Nuo 2003 m. Projekto vadovas ypatingiesiems statiniams. Projektų ekspertizių 
vadovas. Projektų vykdymo priežiūros vadovas. Bendrųjų, specialiųjų, detaliųjų 
planų vadovas.  

 

DARBO PATIRTIS6 

Architekto praktika nuo 2001 m.  
Valstybės tarnyboje patirtis: 
Nuo 2001 m. iki 2008 m. Krašto apsaugos sistemos administracija.  
Nuo 2008 m. Birštono savivaldybės administracija, iki šios dienos Architektūros ir 
kraštotvarkos skyriaus vedėjas, Savivaldybės vyriausiasis architektas.  

 

VISUOMENINĖ VEIKLA7 

LAR Kauno RAT narys; Ministerijų agentūroms vedu seminarus teritorijų 
planavimo, architektūros, statybos įstatymų aspektais; Kultūros ministerijos 
integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modeliui parengti darbo grupės 
narys, kitų tarpinstitucinių komisijų, valdybų narys, pirmininkas; Periodiškai 
dalyvauju universitetų studentų kūrybinių darbų vertinimo komisijose. 

 

 



 

KITI PASIEKIMAI PROFESINĖJE VEIKLOJE8 

Respublikiniais įvertinimais apdovanoti objektai, kurių įgyvendinimo vadovu, 
kuratoriumi buvau paskirtas (Centrinis kurorto parkas, Inhaliacinis sveikatinimo 
bokštas, Kurhauzas), buvo nominuota Nacionalinei kultūros ir meno premijai 
kultūrinė erdvė humanistinių sklulptūrų ciklas (autorius prof. S. Žirgulis) kurorto 
viešose erdvėse, esu organizavęs Kurorto architektūrinės-erdvinės kompozicijos 
specialiojo plano rengimą, planas patvirtintas, taip pat organizavęs 4 bendrųjų 
planų rengimą, kitus teritorijų planavimo dokumentus, visi planavimo 
dokumentai patvirtinti. 

 

PAGRINDINIAI TIKSLAI9 

Nuosekliai formuoti sklaidą dėl architektūros reikšmingumo visuomenei:  
tiek kultūriniu aspektu, tiek identiteto formavimo, tiek gyvenimo kokybės.  
Visuomenės įtraukimas į tvarios laiko atžvilgiu/kokybiškos architektūros kūrimo 
procesą.  
Architektų gildijos profesionalumo kėlimas, autoriteto formavimas visuomenėje.  

 

KITA INFORMACIJA10 

 
 
 
 
 
 
 
 


