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ATESTATO NUMERIS
A188
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LAR taryba, Atestavimo komisija, Ekspertų komisija
DARBOVIETĖ
Individuali veikla pagal pažymą, pareigos-statinio architektas, statinio projekto
vadovas,teritorijų specialiojo ir detaliojo plano vadovas, NKPA specialistas
IŠSILAVINIMAS
Vilniaus Inžinerinis Statybos Institutas, Architektūros fakultetas
1983 m.
KVALIFIKACIJA
1. 2013-10-18 architekto k.a. A188 (nuo 1996 m.) : teritorijų specialiojo ir
detaliojo planavimo specialistas, statinio projekto, statinio projekto vykdymo
priežiūros vadovas (visos statinių grupės, ypatingi statiniai), statinio projekto
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo
priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas (visų
statinių grupės, ypatingi statiniai)
2. 2016-01-28 NKPA specialistas a. Nr. 3656 (nuo 2001m.) tvarkomųjų

paveldosaugos darbų projektų rengimas. Specializacija - architektūros projektai,
pirma kat.
DARBO PATIRTIS
1983 m.-1990m. LTSR KŪM Kauno filialas, architektas, vyresn.architektas .
1990m.-1996 m. UAB"Kauno komprojektas" architektas .
1996 m.-2016 m. UAB"Kaunio komprojektas" statinio architektas, statinio
projekto vadovas, teritorijų specialiojo ir detaliojo plano vadovas .
Nuo 2016 m. individuali veikla pagal pažymą ir autorines sutartis .
VISUOMENINĖ VEIKLA
1. Lietuvos architektų rūmų narys - steigėjas nuo 2007 m., LAR tarybos narys,
LAR profesinio atestavimo komisijos narys, LAR ekspertų komisijos narys.
2. Lietuvos architektų sąjungos narys (nuo 1986m.), Kauno skyriaus valdybos
narys (1998-2002 m.) , meno kūrėjo statusas nuo 2006 m.
3. Kauno architektūrinės-urbanistinės tarybos narys.
4. LAR Aplinkos ministro įsakymu sudarytos darbo grupės, parengusios
Architektūros įstatymo projektą , narys nuoLAS,LAR (2008-2016 m.) .
5. Kartu su kitais darbo grupės nariais parengė pirmąjį Lietuvos architektų rūmų
statutą.
KITI PASIEKIMAI
APDOVANOJIMAI
• Lietuvos architektų sajungos apžiūros-konkurso diplomas už geriausią projektą
gyvenamųjų pastatų kategorijoje ( daugiabutis gyvenamasis namas Vasario 16osios g. Kaune),1986 m.
• Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus apžiūros-konkurso diplomas už
geriausią metų projektą (administracinis pastatas A. Mickevičiaus g. Kaune, su
architektu G.Natkevičiumi),1992 m.
• II-osios Šiaurės ir Baltijos šalių architektūros trienalės "Architektūra ir
individualumas" Taline (Estija) dalyvio prizas, 1993 m.
• Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus apžiūros-konkurso diplomas už
geriausią metų projektą (verslo centras Savanorių pr. Kaune , su architektu
G.Natkevičiumi),1994 m.
• Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus apžiūros-konkurso "Geriausias metų
projektas ir realizacija " diplomas už geriausią metų realizaciją ( UAB ABP "German
Invest" pastatas A. Mickevičiaus g. Kaune, su architektu G.Natkevičiumi),2001 m.

• LR Aplinkos ministro padėka už urbanistikos ir architektūros kūrybinius
laimėjimus (VMI prie LR Finansų ministerijos Deklaracijų tvarkymo skyriaus
pastatas Neravų g. Druskininkuose), 2007 m.
KONKURSINIAI DARBAI
• VU Kauno humanitarinio fakulteto priestato projektas, su architekte J.Batūraite,
3 premija, 1986 m.
• Kauno dramos teatro pastato projektas,su architektais
V.Samalioniu,G.Natkevičiumi , 3 premija, 1987 m.
• Administracinio pastato projektas A.Mickevičiaus g. Kaune, su architektu
G.Natkevičiumi , 1 premija, 1991 m.
• Koncerno SBA pastatų komplekso projektas Maironio g. Kaune, su architektais
Č.Šarakausku, G. Natkevičiumi, V.Samalioniu, 1 premija ,1992 m.
• Lietuvos akcinio inovacinio banko pastato projektas K.Donelaičio g. Kaune , su
architektu G.Natkevičiumi, 5 premija , 1995 m.
• Kauno Jėzuitų gimnazijos priestato projektas , su architekte J.Batūraite, 3
premija , 1997 m.
• Lietuvos paviljono projektas pasaulinėje parodoje "Expo 2000" Hanoveryje
(Vokietija) , su architektais Č.Šarakausku, J.Batūraite , 1998 m.
Daugiau: https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaidotas_Kuliešius
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PAGRINDINIAI TIKSLAI
1.Architektūros kokybės užtikrinimo priemonių įteisinimas (Architektūros
įstatymo priėmimas, architektūrinių konkursų privalomumo įtvirtinimas Viešųjų
pirkimų įstatyme ir kitų Europos architektų tarybos rekomendacijų įtvirtinimas
teisės aktuose).
2. Architektų profesinės veiklos lauko užtikrinimas teisės aktuose.
3. Architektų autorių teisių įtvirtinimas teisės aktuose.
KITA INFORMACIJA
1.Parengė ekspertinę studiją "Statinio projekto architektūrinės dalies atlikimo ir
apimties reikalavimų standartai" 2008m.
2.Parengė ekspertinę studiją "Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo
projektas" (kartu su kitais darbo grupės nariais)"2010 m.
3.Skaitė pranešimą „ Architektūros kokybės vertinimo kriterijai kai kuriose
užsienio šalyse“ LAR organizuotoje mokslinėje konferencijoje 2014m.
4.Buvo keleto architektūrinių konkursų komisijų narys - Nacionalinės galerijos
rekonstrukcijos -2003 m., Šv. Jokūbo kvartalo pertvarkymo Vilniuje -2008 m.,
Tauro kalno teritorijos sutvarkymo -2008m., Kelių muziejaus pastato -2015m.
5. Buvo VDA Kauno fakulteto Architektūros katedros Baigiamųjų darbų
(bakalaurų) vertinimo komisijos pirmininkas -2012m.
7. Buvo LAR organizuotos konferencijos „ Architektūros kokybės užtikrinimo
priemonės“ mokslinio komiteto narys -2016m.
6. Buvo pranešėju Architektūros fondo pokalbių cikle „Post architektūra“
-2017 m.

