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Išsilavinimas
2010 11 27–Šiuo metu
Mokslo daktaras
Kauno technologijos universitetas, Kaunas (Lietuva)
Humanitariniai mokslai (H000), Menotyra (03H).
Mokslinių interesų kryptys: kraštovaizdžio vertybių kaitos tendencijos ir apsaugos
priemonės, kultūrologiniai kraštovaizdžio tyrimai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga, paveldo
fizinės būklės ir kultūrinės vertės pokyčiai, urbanistika ir teritorijų planavimas, saugomų teritorijų
kraštotvarka.

Darbo patirtis
2016 01 02–Šiuo metu
Vadovavimas
Kauno technologijos universitetas, Kaunas (Lietuva)
Architektūros ir Paveldosaugos studijų programų vadovė;

Mokslinės publikacijos
▪ Garbaliauskaitė, Rūta; Mlinkauskienė, Aušra. Transformation of protected urban landscapes //
Journal of sustainable architecture and civil engineering = Darnioji architektūra ir statyba. Kaunas :
Technologija. ISSN 2029-9990. eISSN 2335-2000. 2017, vol. 18, iss. 1, p. 50-56.
▪ Jankauskaitė-Jurevičienė, Laura; Mlinkauskienė, Aušra; Stanaitienė, Vilma. Lithuanian rural
landscape change trends and consequences after the restoration of the independence // Lucrări
ştiinţifice seria Horticultura = Scientific Papers Horticulture Serie. Iasi : "Ion Ionescu de la Brad"
Publishing House. ISSN 1454-7376. 2016, vol. 59, no. 1, p. 177-182.
▪ Mlinkauskienė, Aušra; Jankauskaitė-Jurevičienė, Laura; Katamadze, Salome; Kintsurashvili,
Anna; Ajayi, Adayjemi Kazeem; Topcu, Mesut; Rata, Marian-Andrei; Filca, Nicoleta-Cristina.
Transformations of cultural heritage objects in protected territories // Journal of sustainable
architecture and civil engineering = Darnioji architektūra ir statyba / Kaunas University of
Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-9990. 2015, Vol. 11, no. 2, p. 5-12.
▪ Karvelytė-Balbierienė, Vilma; Mlinkauskienė, Aušra. Cultural heritage and social environment
coherence in the ethnographic villages of Lithuania // Journal of sustainable architecture and civil

engineering = Darnioji architektūra ir statyba / Kaunas University of Technology. Kaunas :
Technologija. ISSN 2029-9990. 2014, vol. 9, no. 4, p. 5-15.
▪ Januškevičius, Laimutis; Mlinkauskienė, Aušra. Senųjų parkų renovacijos ir tvarkymo
dendrologiniai, kraštovaizdiniai ir gamtosauginiai aspektai = Renovation and management of old
parks in the dendrological, landscape and environmental aspects // Miestų želdynų formavimas :
mokslo darbai = Formation of urban green areas : scientific articles. Klaipėda : Klaipėdos
valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2013, Nr. 1 (10), p. 118-124.

Mokslinės stažuotės
2015 09 01–Šiuo metu
Dėstymas bei stažuotės užsienyje
▪ Stažuotė Nikosijos architektūros mokykloje, Kipre - 2017 m.
▪ Dėstymas, stažuotė Barselonos architektūros mokykloje - “Universitat Politecnica de
Catalunya” (Barcelona School of Architecture (ETSAB)), 2017 m.
▪ Dėstymas Bilbao architektūros mokykloje - “Higher Technical School of
Architecture”, 2016 m.
▪ Stažuotė Barselonos architektūros mokykloje - “Universitat Politecnica de
Catalunya” (Barcelona School of Architecture (ETSAB)), 2015 m.

Sertifikatai
2013 02 28
Profesinė kvalifikacija
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr. 2496, veiklos
rūšys: tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas, paveldosaugos (specialiosios)
ekspertizės atlikimas, KPD, Vilnius.

Papildoma informacija
2002 09 01–Šiuo metu
Organizacinė veikla
▪ KTU Statybos ir architektūros fakulteto organizuojama tarptautinė mokslinė
konferencija „Ecological Architecture“, organizacinio komiteto pirmininkė.
▪ KTU Statybos ir architektūros fakulteto organizuojama tarptautinė mokslinė
konferencija.
▪ „Advanced Constructions“, organizacinio komiteto narė.
▪ VII Lietuvos urbanistinio forumo “Miestas ir vanduo” organizacinio komiteto narė
(2013 m.).
▪ Leidinio “Study KAFe 2013 exibition/competition students works catalogue”
sudarymo organizacinio komiteto narė (2013 m.).

▪ KTU Statybos ir architektūros fakulteto leidžiamo mokslinio žurnalo Journal of
Sustainable Architecture and Civil Engineering mokslo administratorė (Scientific
Administrator). Žurnalas įtrauktas į Index Copernicus duomenų bazę.

2002 09 01–Šiuo metu
Praktinė veikla
▪ Rietavo miesto centrinės dalies detalusis planas.
▪ Plungės miesto centrinės aikštės tvarkymo planas.
▪ Trakų miesto šildymo sistemos technologinių objektų (kaminų ir kitų statinių)
vizualinio aktyvumo kraštovaizdinis bei paveldosauginis vertinimas ir jų adaptacijos Trakų
miestovaizdyje siūlymai.
▪ Nidos prieplaukos urbanistinės ir architektūrinės plėtros mokslo studija.
▪ Trakų senamiesčio vizualinio įvaizdžio plėtra ir šilumos taupymo galimybės“
(galimybių studija).
▪ Nekilnojamosios kultūros vertybės (Kauno Ąžuolyno) vertingųjų savybių laikinasis
apsaugos reglamentas.
▪ Dolomito kasybos telkinio Petrašiūnuose (Pakruojo rajone) panaudos galimybių
kraštotvarkinė studija, parengiant teritorijos specialųjį kraštovaizdžio tvarkymo planą rekreaciniam
panaudojimui.
▪ Lietuvos prioritetinių etnografinių kaimų ir juose esančių nekilnojamojo kultūros
paveldo objektų būklės nustatymas atliekant vertingų objektų istorinės raidos analizę ir
fotofiksaciją bei vietos gyventojų socialinės aplinkos tyrimus.
▪ Sklypo, esančio Kareivinių g. 9, Kaune, patenkančio į Kauno tvirtovės artilerijos
kareivinių pastatų kompleksą (unikalus objekto kodas kultūros vertybių register – 26904), istoriniai
tyrimai bataliono teritorijoje ir pagrindinių pastatų apibūdinimo nustatymas.
▪ KTU pastato – universiteto 1c5b ir pastato – universiteto 3c2b fasado remonto
darbai (ypatingas statinys).

2002 09 01–Šiuo metu
Mokslinė veikla
Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose:
▪ 4th International Scientific Conference “Ecological Architecture 2017”. Report:
„Modelling of valuable features of immovable cultural heritage for sustainable urban development”,
Kaunas, 2017.
▪ The International Scientific Congress “Life sciences – a challenge for the future”,
20th-22nd October, 2016, Iasi, Romania. Scientific presentation: “Lithuanian Rural Landscape
Change Trends and Consequences after the Restoration of the Independence”.
▪ 5th International Conference „Advanced Constructions 2016“. Report:
„Transformation of Protected Urban Landscapes“, Kaunas, 2016.
▪ 5th International Conference „Advanced Constructions 2016“. Report: „Problematic
of Protection and Usability of Historicaly Formed Navigation Channels-Hidrotechnical Equipment“,
Kaunas, 2016.

▪ 3rd International Scientific Conference “Ecological Architecture 2015”. Report:
„Harmony between Cultural Heritage and Social needs in Panemuniai Regional Park (As an
example of Seredzius village)”, Kaunas, 2015.
▪ 3rd International Scientific Conference “Ecological Architecture 2015”. Report:
„Transformation of Cultural Heritage Objects in Protected Territories”, Kaunas, 2015.
▪ Part of EU-funded project „Cultural Heritage Counts for Europe”. Cultural Heritage
counts for Europe: Central European round table. Report: “Social Value of Heritage”. Introduction
to the discussion, Krakow, 2014.
▪ Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Miestų želdynų formavimas 2014: žalioji
infrastruktūra“. Pristatytas stendinis pranešimas „Upių rekreacinių teritorijų modernizavimo
metodinės prielaidos”, Klaipėda, 2014.
▪ 4th International Conference „Advanced Constructions 2014“. Report: „Cultural
Heritage and Social Environment Coherence in the Ethnographic Villages of Lithuania“, Kaunas,
2014.
▪ 4th International Conference „Advanced Constructions 2014“. Report: „ArchitecturalUrnban Expression of Recreational Infrastructure Objects in River Tourism“, Kaunas, 2014.
▪ International Conference Ecological Architecture. Investigation of infrastructure and
recreational potential of touristic routs of the privers, Kaunas, 2013.
▪ Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Miestų želdynų formavimas 2013“.
Senųjų parkų renovacijos ir tvarkymo dendrologiniai, kraštovaizdiniai ir gamtosauginiai aspektai,
Klaipėda, 2013.
▪ Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Miestų želdynų formavimas 2012“.
Ąžuolyno apsaugos ir tvarkymo galimybės, Klaipėda, 2012.
▪ Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Miestų želdynų formavimas 2011“.
Architektūros paveldo kompleksų būklės pokyčių vertinimas ir kaitos prognozavimas. Klaipėda,
2011.
▪ International Conference Ecological Architecture. Evaluation of the visual expression
of the urban structure of Trakai old town, Kaunas, 2011.
▪ 2th International Conference „Advanced Constructions 2010“. Possibilities of
integrated valuation of built heritage changes: towards the sustainable development of protected
areas, Kaunas, 2010.
▪ 4th international scientific conference Rural Development 2009. The present state of
the built historic environment of Lithuanian rural settlements and its potential for sustainable
socioeconomic development (case of Sudovia region), Kaunas, 2009.
▪ Pranešimas „Protection of Immovable Cultural Heritage in Lithuania“ tarptautinėje
studentų vasaros akademijoje Detmolde, Vokietijoje, 2008.

