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LAR taryba, LAR atestavimo komisija, LAR ekspertų sąrašas (Kauno, 
Marijampolės, Alytaus apskritys) 

 

DARBOVIETĖ3 

Darbas pagal autorines, paslaugų,individualios veiklos sutartis- statinio 
architektas,statinio projekto vadovas, detaliojo plano vadovas nuo 2016 iki 
dabar (Kaunas); Lietuvos architektų rūmai, pirmininko patarėjas teisėkūros 
klausimais nuo 2019.11. iki dabar (Vilnius). 
 

IŠSILAVINIMAS4 

VISI Architektūros fakultetas (1983)  

 

 

 

 



KVALIFIKACIJA5 

1. Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto 
architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo 
priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas. Statinių 
kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius, esančius 
kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo 
vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius); 
Teritorijų planavimo vadovas. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų 
rūšies: vietovės lygmens detalieji. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų 
rūšies: vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai (pirmasis 
architekto kvalifikacijos atestatas suteiktas 1996 ). 
2. 2016-01-28 NKPA specialisto kvalifikacijos atestato Nr. 3656 . Veiklos rūšis – 
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas, specializacija – 
architektūros projektai.Pirma kategorija. 

DARBO PATIRTIS6 

1.1983-1991- Komunalinio ūkio projektavimo insituto Kauno filialas-
architektas,vyresnysis architektas. 
2.1992-2016- UAB “Kauno komprojektas” architektas, statinio architektas, 
projektų vadovas, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas. 
3. Nuo 2016 – individuali veikla, darbas pagal autorines ir paslaugų sutartis. 
4. 2016-2019 Lietuvos kultūros tarybos ekspertas (architektūra). 

 

VISUOMENINĖ VEIKLA7 

1. Lietuvos architektų rūmų narys - steigėjas nuo 2006 , LAR tarybos narys, LAR 
profesinio atestavimo komisijos narys, LAR ekspertas- RAT narys (Kauno, 
Marijampolės,Alytaus apskritys).  
2. Lietuvos architektų sąjungos narys nuo 1986, Kauno skyriaus valdybos narys 
(1998-2002 ) , meno kūrėjo statusas nuo 2006.  
3. Kauno architektūrinės urbanistinės ekspertų tarybos narys ( 2007-iki dabar) 

 

KITI PASIEKIMAI PROFESINĖJE VEIKLOJE8 

APDOVANOJIMAI  
• Lietuvos architektų sajungos apžiūros-konkurso diplomas už geriausią projektą 
gyvenamųjų pastatų kategorijoje ( daugiabutis gyvenamasis namas Vasario 16- 
osios g. Kaune) (1986) .  
• Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus apžiūros-konkurso diplomas už 
geriausią metų projektą (1992) . 



 • II-osios Šiaurės ir Baltijos šalių architektūros trienalės "Architektūra ir 
individualumas" Taline (Estija) dalyvio prizas (1993).  
• Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus apžiūros-konkurso diplomas už 
geriausią metų projektą (1994).  
• Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus apžiūros-konkurso "Geriausias 
metų projektas ir realizacija " diplomas už geriausią metų realizaciją (2001). 
• LR Aplinkos ministro padėka už urbanistikos ir architektūros kūrybinius 
laimėjimus (VMI prie LR Finansų ministerijos Deklaracijų tvarkymo skyriaus 
pastatas Neravų g. Druskininkuose) (2007) . 
PUBLIKACIJOS, KURIOSE PAMINĖTI KANDIDATO ARCHITEKTŪROS KŪRINIAI ( 
NUO 2017 ) 
• Marija Drėmaitė. Baltic Modernism: Architecture and Housing in Soviet 
Lithuania. Berlin: DOM Publishers (2017). https://dom-
publishers.com/products/baltic-modernism 
• Martynas Mankus. Postmodernizmo idėjų raiška XX a. pab. – XXI a. pr. Lietuvos 
architektūroje .Daktaro disertacija.Leidykla Technika,Vilnius (2018). 
 http://dspace.vgtu.lt/bitstream/1/3763/1/_2018-12-
06%20Mankus%20disertacija.pdf 
• J.Rėklaitė,A.Bružas, M. Drėmaitė, G.Jankevičiūtė, 
J.Kančienė,R.Leitanaitė,N.Lukšionytė, V.Petrulis.Kaunas Architectural 
Guide.Leidykla Lapas,Vilnius (2017). 
• Archfondo paskaita „Algimantas Černiauskas, Vaidotas Kuliešius, Alfredas 
Trimonis - Post – architecture in Lithuania (2017-04-04). 

  https://www.archfondas.lt/en/discussion/post/post-architecture-in-lithuania 

•https://www.vle.lt/Straipsnis/Vaidotas-Kuliesius-23749 
•https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaidotas_Kuliešius 
 
 

PAGRINDINIAI TIKSLAI9 

Architektūrą kuria architektai- būtina jiems sudaryti  sąlygas  kurti kokybišką 
architektūrą. 
 

KITA INFORMACIJA10 

1. Kartu su kitais darbo grupės nariais parengė pirmąjį Lietuvos architektų rūmų 
statutą (2006). 
2.Ekspertinė studija "Statinio projekto architektūrinės dalies atlikimo ir apimties 
reikalavimų standartai" (2008).  
3.Ekspertinė studija "Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo projektas" 




