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DARBOVIETĖ
VGTU Architektūros fakulteto Urbanistikos katedros docentas, UAB"ARCHES"
projektų vadovas
IŠSILAVINIMAS
VGTU magistratūra 1997, VGTU doktorantūra 2002
KVALIFIKACIJA
2016.03.29(pratęstas), humanitarinių mokslų daktaras (2002), VGTU
docentas(2009)

DARBO PATIRTIS
nuo 2002 VGTU lektorius,
VISUOMENINĖ VEIKLA
Architektų sąjungos organizuotų architektūrinių konkursų komisijų narys, darbų
recenzentas. Lietuvos Architektūros politikos metmenų kūrimo darbo grupės
narys. Žurnalo "Urbanistika ir architektūra" straipsnių recenzentas. Skaityti
pranešimai ir rengti profesinio meistriškumo kursai Kijevo architektams ir
architektūros studentams(2011, 2012, 2013)
KITI PASIEKIMAI
LR Aplinkos Ministerijos padėka “Už architektūrinių objektų sukūrimą, jų
atnaujinimą, architektūros kokybės gerinimą ir modernios rekreacinės
architektūros puoselėjimą» 2009
Esminiai apdovanojimai už architektūrinius objektus, sukurtus kartu su
"ARCHES" partneriais:
A. Zavišos paramos ir labdaros fondo pagrindinis prizas už geriausią 2006m.
rekreacinės architektūros kūrinį – už viešbutį „Belvilis“;
Valstybinio turizmo departamento konkurso geriausio metų viešbučio
apdovanojimas už viešbutį „Belvilis“(2006);
Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos konkurso „Už darnią plėtrą“
geriausio projekto apdovanojimas už poilsio namus “Smilčių vilos”
Palangoje.(2008);
LR Aplinkos Ministerijos apdovanojimas “Už kūrybinius laimėjimus urbanistikos
ir architektūros srityse – už poilsio namus “Nakcižibis“, Lavyso km., Varėnos
raj.(2011)
– Lietuvos architektūros parodos „Lietuvos architektūra 2008-2009. Žvilgsnis į
save“ pagrindinis apdovanojimas „metras 1/5“, už poilsio namus „Nakcižibis“,
Varėnos raj.;
“X tarptautinis architektūros apdovanojimas 2011” (organizatoriai – leidykla
“Salon – Press” , Maskva), Pagrindinis apdovanojimas individualių namų
kategorijoje projektui „Pušies šakos”.
– Lietuvos architektūros parodos „Lietuvos architektūra 2015-2016. Žvilgsnis į
save“ pagrindinis apdovanojimas „metras 1/5“, už projektą „Slėnio vila“, Vilnius;
Straipsnis: Naujos architektūros formavimo saugomose teritorijose metodinių
principų paieška // Lietuvos
architektų rūmai [http://www.architekturumai.lt]. Vilnius: Lietuvos architektų
rūmai, 2011.

Kartu su bendraautoriais (ARCHES) dalyvaujama architektūrinėse parodose
Lietuvoje (2003-2014 m.) ir užsienyje (Maskva(Rusija), Tbilisis(Gruzija),
Kijevas(Ukraina), Ryga(Latvija), Talinas(Estija))
Kūrybiniai darbai(kartu su ARCHES) pristatyti daugelyje publikacijų Lietuvoje
leidžiamuose architektūros žurnaluose ir laikraščiuose („Archiforma“, „Statybų
pilotas“, „Naujas namas“, „Namas ir aš“, „Lietuvos rytas“), o taip pat ir užsienio
architektūrinėje spaudoje ( A10(Olandija), Domus (Italija), SALON(Rusija), Novy
dom (Rusija), Dom į interior (Ukraina))
PAGRINDINIAI TIKSLAI
Kūrybiškumo ir konceptualumo skatinimas. Profesinės kompetencijos lygio
kėlimas. Universalių urbanistinės ir architektūrinės aplinkos analizės kriterijų
diegimas, siekiant objektyvizuoti sprendinių vertinimą.
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