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Darbo patirtis  
  

Datos nuo 2008-dabar 

Profesija arba pareigos VDA Paminklotvarkos katedros vedėjas nuo 2018 m. 
VDA Paminklotvarkos katedra, dėstytojas docentas. BA studijų programos vadovas (nuo 2013 m.) 
 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Dėstymas I ir II studijų pakopos studentams, baigiamųjų darbų vadovas. 

 LURK įgaliotasis atstovas LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto Etninės kultūros globos 
taryboje ( 2013-2014m.) 

 VDA  Senato  narys ( 2012-2017m.) 

 VDA  Senato Konkursų ir atestacijos  komisijos pirmininkas ( 2012-2017m.) 

 VDA  Vilniaus fakulteto tarybos narys (nuo 2011m.) 

 VDA  stojamųjų egzaminų sekretorius (nuo 2010 m.) 

Datos nuo 1999-2008 m. 

Profesija arba pareigos VDA Paminklotvarkos katedros dėstytojas  lektorius, VDA Tapybos kat. mokymo meistras. 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Dėstymas I ir II studijų pakopos studentams 

Datos nuo 1993-1999 m. 

Profesija arba pareigos VDA  Tapybos katedros mokymo meistras 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Dėstymas I studijų pakopos studentams 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Vilniaus dailės akademija, Maironio g. 6, Vilnius, Lietuva 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Švietimas 
  

Išsilavinimas  
  

Datos nuo 1997-1999 m. 

Kvalifikacija Menų magistras. Restauratorius. 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Molbertinės tapybos restauratorius. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas 

Vilniaus dailės akademija. Paminklotvarkos katedra (nuo 2021 Restauravimo katedra).  Švietimas. 

Datos nuo 1989-1995 m. 

Kvalifikacija Dailės magistras. 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai  

gebėjimai 

Dailininkas - tapytojas 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas 

Vilniaus dailės akademija. Tapybos kat.  Švietimas. 

Datos nuo 1985-1989 m. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas 

Vilniaus m. 50-oji vid. m-kla. (dabar Atžalyno gimnazija). 
Vaikų dailės mokykla (dabar J. Vienožinskio vardo dailės m-kla) 

Datos nuo 1977-1985 m. 
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Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas 

Žemaičių Naumiesčio vid. m-kla. (dabar gimnazija) 

Seminarai ir mokymai Edukatorius tarpatautinėje kultūros paveldo tvarkybos ir technologijų parodoje „Heritas“ 2018-21 m. 
 

 Tarptautinė meno amatų paroda „Homo Faber“, Venecija. Italija.  2018 m. 
 

 Tarptautinė Leipcigo restauravimo mugė „Denkmal“, Leipcigas. Vokietija. 2018 m. 
 

 Tarptautinės parodos “Spalvų alchemija” edukacinės programos koordinatorius 2015-16 m. LDK Valdovų 
rūmai -VDA.  

 Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija LAMA BPO. Mokymai „Efektyvus atrankos komisijos darbas. 
Atrankos sistemos naujovės.Vertinimo kriterijai“ Vilnius . 2013 m.,2014 m,.2016 m. 

 Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija LAMA BPO. Kasmetiniai mokymai. 2010-2017 m 

 Tarpt. meno, dizaino ir medijų universitetų bei kolegijų asociacija CUMULUS. Konferencija-ikurybinės 
dirbtuvės.Kalmaras.Švedija  2013 m. 

 4 mėn.Stažuotė Štutgarto (Vokietija) dailės akademijoje, restauravimo skyriuje 1998 m 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

  Dalyvavimas  parodose, parodų kuravimas 
  Grupinė Vilniaus restauratorių kūrybinių darbų paroda “Dar nepaskutinė” Vilniaus rotušė 2013 m. 

Parodos „Restauravimo labirintai“ kuratorius, VDA galerija „Akademija“, Vilnius  2015 m.                                            
Parodos „Įvietinta restauracija“ kuratorius, VDA galerija „Akademija“, Vilnius 2018 m.                                         
Grupinė paroda „Iš vienos šaknies“, skirta J. Vienožinskio 133-osioms gimimo metinėms. Justino 
Vienožinskio memorialiniS muziejus, Dačiūnai, Rokiškio r.     2019  
Parodos „Trys viename “ kuratorius, VDA galerija „Akademija“, Vilnius  2019 m.                                             

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 
  

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Egzaminų organizavimas ir administravimas, vertinimas. 
XIX Lietuvos moksleivių dailės olimpiada. 2013 m. Vertinimo komisijos narys. 
2013 m.LAMA BPO Stojamųjų egzaminų į Menų krypties studijų programą vertinimo komisijos narys.  
2011-2019 m. LAMA BPO stojamųjų egzaminų į dailės ir dizaino studijų krypties programu grupes 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašų rengimas. 

  

Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

LR Kultūros ministerijos suteikta III Molbertinės tapybos restauratoriaus kvalifikacinė kategorija. 
  Restauruoti  paveikslai iš Alsėdžių, Tverų, Sedos, Kurklių bažnyčių , Vilniaus Bernardinų  

Vienuolyno, VDA muziejaus rinkinių. 
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Meniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Nuo 1993 m. dalyvauju kūrybinių bei restauravimo darbų parodose. Kūrybinių darbų yra įsigiję Lietuvos 
Nacionalinis muziejus, Estijos ambasada  Lietuvoje , Lietuvos  bankai bei privatūs asmenys. 
 
2009 m. VEKS specialijų renginių programoje-parodai “Menas šlovina pramonę” Vilniuje restauruoti ir 
eksponavimui paruošti 13 tapybos darbų. 
2010 m. grupinė paroda “Focus” VDA Kostiumo dizaino galerija Vilnius. 
2011 m. personalinė tapybos darbų paroda Šilutės Fr. Bajoraičio bibliotekos filiale Žemaičių Naumiestyje. 
2011 m. Kurklių šv.Jurgio bažnyčios šoninio altoriaus paveikslo “Šv. Mykolas Arkangelas” 
konservavimas- restauravimas. Než. XIX a. dail. 165x285cm. Dr. al. 
2011 m. J.Kailiūtės paveikslo “Moters aktas” restauravimas. XX a.4-deš.100x141cm. Dr.al. VDA 
muziejus. 
2011 m. J.Puišio paveikslo ”Darbas” restauravimas.1927 m. 132x147 cm. Dr. al.VDA muziejus. 
2013 m. grupinė Vilniaus restauratorių kūrybinių darbų paroda “Dar nepaskutinė” Vilniaus rotušė. 
2015 m.  Ikonos “ Šv.Sergejus Stebukladarys iš Radonežo “ restauravimas. Než.aut. ~1888m. 15,5x19 
cm. Medis, tempera.Privati kolekcija. 
2015 m. parodos “Restauravimo labirintai” VDA galerija Akademija kuratorius. 
2015 m. parodos „Restauravimo labirintai“ kuratorius, VDA galerija „Akademija“, Vilnius                                              
2018 m. parodos „Įvietinta restauracija“ kuratorius, VDA galerija „Akademija“, Vilnius                                           
2017 m. parodos ”Sapiegų rūmų interjerai. Restauravimo vizijos ir metodai” Sapiegų rūmai  Vilniuje 
koordinatorius.  
2019 m. grupinė paroda „Iš vienos šaknies“, skirta J. Vienožinskio 133-osioms gimimo metinėms. Justino 
Vienožinskio memorialiniS muziejus, Dačiūnai, Rokiškio r. 
2020 m. parodos “Trys viename kuratorius” , VDA galerija „Akademija“, Vilnius                                           
     

 

 


