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‚Idea VIRIDIS‘ MB vadovas, želdynų projektų vadovas, landšafto projektai

Išsilavinimas
1966

Baigiau Vilniaus 7-tą vidurinę mokyklą.

1972

Baigiau Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto, Gamtos mokslų fakulteto, biologijos
(genetikos ir selekcijos) specialybės visą kursą. Suteikta biologijos ir chemijos dėstytojo
kvalifikacija.

1974 01-04 /10-31

Kijevo universiteto centriniame respublikiniame botanikos sode baigiau Dekoratyvinės
sodininkystės ir gėlininkystės kursus. Praktiką atlikau Landšafto architektų projektavimo
grupėje (vadovė N. Uspenskaja, prof. L.I. Rubcov). Man suteikta dekoratyvinės
sodininkystės meistro, parkų projektuotojo kvalifikacija.
Mokiausi Vilniaus Liaudies universiteto Estetikos fakultete.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

1978-1979
1994 05 09-13

VGTU Architektūros fakultete išklausiau teritorijų planavimo specialistų mokymo
programą ‚Teritorijų planavimo įstatyminė bazė gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių
apsauga‘.

1995 05 08-12

VGTU Architektūros fakultete išklausiau Savivaldybių teritorijų planavimo tarnybų darbo
rinkos ūkio sąlygomis mokymo programą

2009 10 04-24

Istorinių sodų ir parkų priežiūros bei vadybos srityje dirbančių specialistų ir sodininkų
kvalifikaciniai mokymai, kurie vyko Vokietijoje, bendradarbiaujant Lietuvos pilių ir dvarų
asociacijai su Saksonijos Anhalto (Sachen - Anhalt) žemės istorinių parkų tinklu – Garten
Traume. Rezultatas – kvalifikacinis sertifiaktas.
Seminarai, konferencijos, forumai

Darbo patirtis
1971-1973

Ignalinoje dirbau apželdinimo meistru

1973-1978
1978-1998

Vilniaus ‚Lelijos‘ susivienijimas – želdynų inžinierė
Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas (RŽPI), Kraštotvarkos ir teritorijų
planavimo skyrius – želdynų projektuotoja. Mokytojai – kraštovaizdžio architektai Rūta ir
Alfonsas Kiškiai.
Per 20 darbo metų RŽPI parengta apie 60 želdynų projektų visoje Lietuvoje. Be želdynų
projektų :

1992
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Druskininkų m. architektūros, istorijos, archeologijos paminklų teritorijų ir apsaugos zonų
nustatymas (13 objektų)
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narių gyvenimo aprašymas

1992

Kultūros paminklų teritorijų ir apsaugos zonų nustatymas, Šiaulių mieste (50 objektų)

1996

Kultūros objektų inventorizacija Ignalinos rajone - 103 objektai

1997

Pajūrio regijoninio parko ribų braižymas žemėtvakos plane M1:10 000,
remiantis pateikta parko ribų schema

1997

Nemuno kilpų regijoninio parko ribų braižymas žemėtvarkos plane M 1:10000,
remiantis pateikta parko ribų schema
Pavilnių regijoninio parko ribų plano braižymas M1:2000

1997
1997-1998

nuo 1998

1.Aukštaitijos nacionalinio parko Žemės naudojimo tikslinės paskirties plano
parengimas M 1:10 000
2.Aukštaitijos nacionalinio parko Žemės ūkio reglamentų plano parengimas
M1: 10 000
Laisvai samdoma landšafto architektė

2013

MB ‚Idea VIRIDIS‘ vadovas, landšafto projektai

2002

Lietuvos kraštovaizdžio architektūros darbų konkurse Viešbučio Le Meridien Villon
aplinkos želdinių projektas įvertintas I premija
(konkurso organozatorius – LR Aplinkos ministerija)

2005

Lietuvos kraštovaizdžio architektūros darbų parodoje – konkurse ‚ Želdynai
urbanistiniame kraštovaizdyje‘, darbui – miesto želdynų projektų grupėje - Sveikatos ir
poilsio centro Vilnius Druskininkuose aplinkos želdinių projektui paskirta I vieta
(konkurso organozatorius – LR Aplinkos ministerija)
Vilniaus miesto įstaigų ir organizacijų teritorijų tvarkymo konkurse LTOK UAB ‚Olifėja‘
teritorijai paskirta pirmoji vieta

PROFESINIAI KONKURSAI

2005
2011

Lietuvos kraštovaizdžio architektūros darbų konkurse, kraštovaizdžio planavimo darbų
grupėje - sklypų pogrupyje darbas ‚Olimpiečių gatvės šlaito ir ‚Olifėjos‘ teritorijų aplinka
pripažintas I vietos laimėtoju (konkurso organozatorius – LR Aplinkos ministerija)

2011

Lietuvos kraštovaizdžio architektūros darbų konkurse, kraštovaizdžio planavimo darbų
grupėje - sklypų pogrupyje darbas ‚Žiemos sodas ‘Eglės sanatorijoje pripažintas II vietos
laimėtoju (konkurso organozatorius – LR Aplinkos ministerija)

PAGRINDINĖS VEIKLOS IR
ATSAKOMYBĖS
ekspertas
LKAS sueigoje 2004 05 04
LKAS sueigoje 2012 12 07

Išrinkta kraštovaizdžio architektūros ekspertu
Išrinkta kraštovaizdžio architektūros ekspertu

LKAS sueigoje 2016 05 13
atestatai/statusas

Išrinkta kraštovaizdžio architektūros ekspertu

2005 11 30

Suteiktas MENO KŪRĖJO STATUSAS

2009 11 20

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr 1251

2010 04 21

LR AM Želdynų projektų rengimo vadovo atestatas

2015 06 18
pedagoginė veikla

LR AM Želdynų projektų rengimo vadovo atestatas

1997 - 2005

VGTU AF urbanistikos katedros trečio kurso studentams dėstomas Dendrologijos mokslo
kursas, kartu su studentais rengiami kraštovaizdžio architektūros kursiniai darbai

2003 - 2012

Vilniaus Dizaino mokymo centras: individualaus sklypo teritorijos projektavimo mokymo
programos sudarymas, mokymai.

2008 - 2013

Vilniaus kolegijoje (Agrotechnologijų fakultetas) želdinių ir jų dizaino studijų programos –
baigiamųjų darbų vadovas.

narystė
1991
1995
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Dendrologų draugijios narė - steigėja
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS) narė - steigėja
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narių gyvenimo aprašymas

2002 10 13
2002 – 2013
2008 - 2015
nuo 2010

Pasaulinio IFLA kongreso Lietuvoje organizacinio komiteto narė
LKAS valdybos narė
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Visuomeninės kraštovaizdžio architektūros
komisijos narė
LR Aplinkos ministerijos želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo komisijos narė

visuomeninė veikla
2002 - 2012 Kraštovaizdžio architektų sąjungos narių darbų parodų organizavimas, koordinavimas
Lietuvos parodų centre LITEXPO

PRANEŠIMAI
Klaipėdos valstybinė kolegija, verslo ir
technologijų fakultetas :
2007 Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Miestų želdynų formavimas vanduo ir
augalija kraštovaizdyje“. Mokslo darbai. Pranešimo tema: Augalų parinkimo principai
2008 Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija ‚Miestų želdynų formavimas - gėlės ir
gėlynai‘.
2009 Mokslo darbai. Pranešimo tema: Gėlynų architektūra
Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Miestų želdynų formavimas – gyvenamųjų
Rajonų aplinka“. Mokslo darbai. Pranešimo tema: Sezoniškumas gyvenamųjų rajonų
želdiniuose

2010
2011
2014

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Miestų želdynų formavimas – želdiniai ir
Aplinkos kokybė“. Mokslo darbai. Pranešimo tema: Istoriniai želdynai – mūsų kultūros
gyvasis paveldas
Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Miestų želdynų formavimas – mažosios
architektūros ir želdinių darna“. Mokslo darbai. Pranešimo tema: Mažieji – ‚didieji‘
kraštovaizdžio architektūros statiniai
Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Miestų želdynų formavimas – žalioji
infrastruktūra“. Mokslo darbai. Pranešimo tema: Alėjos kaip istoriniai dokumentai

2016 Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Miestų želdynų formavimas – augalai ir
žmogus“. Mokslo darbai. Pranešimo tema: Dendrologijos mokslo objektai –
Kraštovaizdžio architektūros meninės raiškos pagrindas
Kraštovaizdžio architektūra – iššūkiai ir
Pranešimo tema: ‚Istorinio parko gaivinimo aspektai (Anykščių rajono Burbiškio dvaro
prioritetai. Kraštovaizdžio architektūros
sodybos pavyzdžiu)‘
forumo ‚2013 mokslo darbai‘.
2013 Pranešimo tema: ‚Istorinio parko gaivinimo aspektai (Anykščių rajono Burbiškio dvaro
sodybos pavyzdžiu)‘

SVARBIAUSI DARBAI (autoriniai)
1989 Masčio ežero pakrantės parko projektas. Telšiai.
1992 Švėkšnos parko atkūrimo projektas
2001

LTOK UAB ‘Olifėja’ aplinkos želdinimo projektas. Autorinės priežiūros darbai. (Vilnius)

2002 Gėlynų projektai Utenoje ir Druskininkuose
1997 - 2004 Viešbučio Le Meridien Villon aplinkos projektavimas. Autorinės priežiūros darbai
2008 Gyvenamųjų namų kvartalo ‚Rivera‘ želdinių projektas (Vilnius). Autorinės priežiūros darbai
2007 Transeuropinio tinklo jungties - Vilniaus vakarinio aplinkkelio I etapo, Lazdynų transporto
mazgo dalies, želdinių projekto parengimas - 2007m. Autorinės priežiūros darbai
2008 - 2009

Žiemos sodo įrengimo projektas ’Eglės’ sanatorijoje Druskininkuose. Autorinės
priežiūros darbai

2011 Želdinių ir želdynų tvarkymas ir kūrimas Vytauto g. ir Karaimų g. Trakų mieste
2011 Burbiškio (Anykščių rajonas) dvaro sodybos parko (unikalus Nr 26349) tvarkybos darbų
projektas
2003 - 2016 ’Eglės’ sanatorijos Druskininkuose želdinių rekonstrukcijos projektai. Autorinės
priežiūros darbai.
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Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narių gyvenimo aprašymas

2015 - 2017 Daugiabučių gyv. namų ir komercinės paskirties pastatų ('Dvynių‘) teritorijos projektas
adresu Viršuliškių skg. 78 Vilniuje. Autorinės priežiūros darbai vykdymo metu.
Užsakovas UAB “YIT Kausta būstas“
2016-2017 Vaistažolių sodo projektas ‚Eglės‘ sanatorijoje Druskininkuose. Autorinės priežiūros
darbai vykdymo metu.

DENDROLOGINIAI TYRIMAI

(svarbiausi)
1990
2004

Izidoriaus Navidansko (Skuodo raj.) parko dendrologiniai tyrimai, projektiniai pasiūlymai
Lukiškių aikštės (Vilnius) dendrologiniai tyrimai

2007

Sapiegų rūmų (G246), Trinitorių bažnyčios ir vienuolyno (ATR54), Sapiegų ligoninės
statinių komplekso (ATV980) Sapiegų parko dendrologinių tyrimų planai. Vilnius.

2007

Totoriškių ežero pakrantės ir sklypo Karaimų g. 46 (‘Nendrė’) Trakuose
dendrologiniai tyrimai

2007

Krutulio parko dendrologiniai tyrimai. Vilnius.

2007

Kūdrų parko dendrologiniai tyrimai. Vilnius.

2009

Žeimių (Jonavos raj.) dvaro parko taikomieji istoriniai – dendrologiniai tyrimai

2009
rezultatas

Burbiškio (Anykščių raj.) dvaro parko taikomieji istoriniai – dendrologiniai tyrimai
SUKURTA NAUJA DENDROLOGINIŲ TYRIMŲ METODIKA

APLINKOS MINISTRO PADĖKOS
2002 Už Kraštovaizdžio architektūros darbų konkurse geriausiu pripažintą darbą ‚ Viešbučio
Le Meridien Villon aplinka‘ ir didelį indėlį puoselėjant kraštovaizdžio architektūros
tradicijas bei aktyvią veiklą organizuojant konkursą.

2005

Už kūrybinę energiją ir sėkmę puošiant ir planuojant mūsų kraštą, puoselėjant
Kraštovaizdžio architektūrą.

2011

Už Kraštovaizdžio architektūros darbų konkurse individualių sklypų kraštovaizdžio
projektavimo grupėje geriausiu pripažintą darbą ‚Olimpiečių gatvės šlaito ir ‚Olifėjos‘
teritorijų aplinka‘.
Už aktyvią veiklą Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo komisijoje. Lietuvos
kraštovaizdžio architektų sąjungos veiklos 20-mečio proga.

2015

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba

lietuvių

Kitos kalbos

(Įgudęs vartotojas / Pažengęs vartotojas / Pradedantis vartotojas)

Įsivertinimas

Supratimas
Klausymas

Kalbėjimas
Skaitymas

Bendravimas
žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

įgudęs vartotojas

įgudęs vartotojas

Anglų

pradedantis
vartotojas

Rusų

įgudęs
vartotojas

įgudęs vartotojas

Prancūzų

pažengęs
vartotojas

pažengęs
vartotojas

Vokiečių
Lenkų

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos
Meniniai gebėjimai ir kompetencijos
Kiti gebėjimai ir kompetencijos
Vairuotojo pažymėjimas / stažas
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Rašymas

įgudęs
vartotojas

pradedantis
vartotojas
pažengęs
vartotojas

pažengęs
vartotojas

pradedantis
vartotojas

dirbu Word‘o ir AutoCAD‘o programomis
1989m - 2000m floristinių darbų konkursų ‚Žiemos puokštė‘ dalyvė – Litexpo parodų
rūmuose, Vilniuje. Devyniose iš jų – prizinių vietų laimėtoja.
fotografija
lengvojo automobilio vairavimo stažas - 15 metų
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narių gyvenimo aprašymas

