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Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantė

IŠSILAVINIMAS
VGTU Architektūros fakultetas, 1999, 2008 m.
VU Teisės fakultetas, 2012 m.

KVALIFIKACIJA
Nuo 2003 m. atestuota architektė
Nuo 2012 m. teismo ekspertė

DARBO PATIRTIS
Nuo 2016 m. Lietuvos architektų rūmų pirmininkė
Nuo 2005 m. UAB „Architektūros projektų valdymas ir konsultacijos“ direktorė
2013-2015 m. Lietuvos architektų rūmų teisininkė
2010-2013 m. Advokatų kontoros Kairevičius Juzikis konsultantė, teisininkė
2006-2007 m. Lietuvos architektų sąjungos administracijos direktorė
2004-2005 m. UAB „Viltekta“ statinio projekto vadovė
1999-2004 m. UAB „VKAS” architektė, direktorė

VISUOMENINĖ VEIKLA
Nuo 2003 m. Lietuvos architektų sąjungos (LAS) narė
Nuo 2010 m. Lietuvos architektų rūmų (LAR) narė
Nuo 2011 m. Lietuvos arbitražo asociacijos narė
2013-2016 m. LAR Tarybos narė - pirmininko pavaduotoja
2013-2016 m. LAR Profesinės etikos tarybos ir Ekspertų komisijos narė
2012-2015 m. LAS Vilniaus skyriaus valdybos narė

KITI PASIEKIMAI
Moksliniai straipsniai:
- "Socialistinės teisės tradicijos pavyzdžiai šiuolaikiniame statybos santykių teisiniame reguliavime"
(žurnalas "Jurisprudencija", 2016 m. Nr. 23(1)
- "Visuomenės interesų apsaugos problema planuojant teritorijas" (kartu su doc. dr. G. Lastauskiene;
žurnalas "Teisė", 2015 m. Nr. 96)
- "Architektūros kokybės kriterijų teisinis reguliavimas: poreikis ir galimybės" (VGTU mokslinių straipsnių
rinkinys "Architektūros kokybės kriterijai", 2015 m.)
- „Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo sistemoje“ (kartu su
K. Matvejenkaite; "Journal of Architecture and Urbanism" No 37(2)
Svarbiausi pranešimai:
- "Normatyvizmo spąstai reglamentuojant paveldo apsaugą" Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir
LAR konferencijoje "Pažangi kultūros paveldo apsauga: misija (ne)įmanoma?" (2016 m. lapkritis)
- “Teismo ekspertizė kaip architektūros kokybės vertinimo priemonė” LAR ir VGTU AF tarpdisciplininėje
mokslinėje konferencijoje “Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės” (2016 m. spalis)
- "Profesinės etikos normos ir principai kaip visuomeninių santykių reguliavimo priemonė kūrybinėse
srityse" Rygos teisės mokyklos intesyviuose vasaros kursuose "Įvadas į meno teisę" (2016 m. liepa)
- "Socialistinis teisinis mąstymas architektūros srityje: istorija ar dabartis?" Architektūros kokybės
vystymo asociacijos seminare-diskusijoje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose (2016 m. kovas,
balandis)
- „Viešojo intereso įgyvendinimo architektūros srityje teisiniai aspektai“ Antverpeno universiteto Teisės ir
Dizaino fakultetų seminare „Architektūra ir estetika kaip viešojo intereso dalykas urbanistinės plėtros
teisėje: žvilgsnis iš skirtingų teisės tradicijų“ (2015 m. gruodis)
- "Architektų profesinė savivalda" LAR narių susirinkime, Lietuvos architektų sąjungos narių susirinkime
(2015 m. balandis, 2014 m. gegužė)
- "Architektūros kokybės kriterijų nustatymo poreikis" LAR ir VGTU AF tarpdisciplininėje mokslinėje
konferencijoje "Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė" (2014 m. spalis)
Kiti straipsniai ir pranešimai skelbiami puslapyje www.baksiene.lt.

PAGRINDINIAI TIKSLAI
Pagrindinis kandidatavimo tikslas - tęsti jau pradėtus darbus.
Veiklos tikslai:
- sukurti stiprią, veiksmingą, profesionaliai veikiančią profesinės savivaldos organizaciją;
- sudaryti sąlygas sąžiningos konkurencijos užtikrinimui;
- panaudoti teisinę kompetenciją architekto (autoriaus) statuso įtvirtinimui;
- užtikrinti profesionalios teisinės, metodinės pagalbos Rūmų nariams teikimą;
- efektyviai atstovauti architektų ir architektūros interesus teisėkūroje;
- telkti ir panaudoti architektų bendruomenėje glūdinčias žinias ir potencialą.

KITA INFORMACIJA

Išrinkta į LAR pirmininko pareigas, derinčiau jas su akademine, ekspertine veikla.

