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DARBOVIETĖ
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Architektūros fakultetas, Urbanistikos
katedra, katedros vedėja, docentė
IŠSILAVINIMAS
VGTU, 2002 (hum. mokslų daktarė)
VGTU, Architektūros fakultetas, Urbanistikos k-ra, 1997 (architektūros
magistras)
VGTU, Architektūros fakultetas, Urbanistikos k-ra, 1995 (architektūros
bakalauras)
KVALIFIKACIJA
2003 m. birželio mėn. 27 d., Architekto kvalifikacijos atestatas
apsaugos specialistas .Tvarkomųjų paveldosaugos darbų
projektų rengimas.Architektūros projektai.
2016 Atestatas Nr. 3980 II kategorija

Nekilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos specialistas .Tvarkomųjų paveldosaugos darbų
projektų rengimas.Architektūros projektai.
DARBO PATIRTIS
UAB „ATKIRTA“, architektė (1998 04 - 2007 02)
“Arkitekterne Andresen A/S” (Kopenhaga, Danija), architektė (1999 04 - 1999
06)
VISUOMENINĖ VEIKLA
skaitytos viešos paskaitos (Lietuvos nacionalinio muziejaus paskaitų cikle), vesti
seminarai (LAS)
KITI PASIEKIMAI
* 35 publikacijos mokslo, mokslo populiarinimo ir meno bei kultūros leidiniuose
architektūros bei urbanistikos tematika.
* monografijos "Urbanistinis istorinių priemiesčių paveldas" (2009) autorė.
*Dalyvauta 22 tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose (2002-2017)
PAGRINDINIAI TIKSLAI
LAR Ekspertų komisijoje atstovaučiau kompleksinės architektų veiklos pozicijas
urbanistikos srityje. Pagrindiniais savo veiklos tikslais matyčiau - urbanistinio
projektavimo ir urbanistinio planavimo žanrų puoselėjimą, aktyvų ir sąmoningą
architektų dalyvavimą Lietuvos miestų (urbanizuotų vietovių) formavime.
Urbanistiką traktuoju taip – sudėtinė architektūros meno ir mokslo dalis bei
neatsiejama architektūrinės veiklos sritis. Architekto veikla labiau siejama su
urbanistinio projektavimo sritimi, tačiau urbanistinio planavimo užduotims
spręsti taip pat yra reikalingos architekto žinios ir įgūdžiai. Urbanistinis
projektavimas glaudžiai siejasi su urbanistiniu planavimu ir architektūra. Jei
urbanistinis planavimas daugiau sprendžia sisteminius miesto audinio klausimus,
architektūra labai konkrečius tūrinius uždavinius, tai urbanistinis projektavimas
apjungia šias abi disciplinas urbanistinės erdvės plotmėje. Urbanistinio
projektavimo pagrindiniai objektai yra urbanistinė struktūra, urbanistinė erdvė ir
ją formuojantis užstatymas.

KITA INFORMACIJA
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narė (nuo 2010), tarybos
pirmininkė (nuo 2014); specializacija Taryboje – architektūrinis ir urbanistinis
nekilnojamasis kultūros paveldas

