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1988 m. su pagyrimu baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetą 

(hidrotechnikos inžinierius). 1993 m. apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją (aplinkos inžinerija ir 

kraštotvarka); 2008 - habilitacijos procedūrą (LŽŪU). 1995 m. suteiktas docento, 2008 m. - profesoriaus 

pedagoginis vardas. 

Mokslinių tyrimų kryptys: vandens inžinerija; sausinamų žemių hidrologija; gamtinių ir antropogeninių 

veiksnių sąveikos dėsningumai vertinant vandens telkinių būklę; medžiagų pernaša upių baseinuose; 

biotechnologijos drenažo sistemose; hidrologiniai ir vandens kokybės modeliai.   

 Stažuotės: Skandinavijos šalių, Izraelio, Vokietijos, Nyderlandų, JAV mokslo centruose. 

Paskelbė per 100 mokslinių straipsnių. 3 metodinių leidinių ir 3 mokomųjų knygų studentams autorius ir 

bendraautorius, 3 mokslinių monografijų ir 2 knygų apie Lietuvos vandens telkinių būklę ir jos gerinimo 

priemones bendraautorius. 

Skaitė daugiau nei 70 mokslinių pranešimų konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (Europos šalyse, JAV, 

Izraelyje, Kinijoje, Indijoje, Islandijoje).  

 Ekspertinė ir kita veikla: Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2016); LMA Vandens problemų 

tarybos pirmininkas (nuo 2011 m.); UNESCO IHP (International Hydrology Programme) nacionalinis 

atstovas; Europos komisijos mokslo programų FP7 ir „Horizontas 2020“ projektų vertinimo komitetų narys 

(EC REA-Research Executive Agency, Brussels); Šiaurės šalių hidrologų sąjungos narys, 2006-2010 m. - 

viceprezidentas; Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių s-gos, Šiaurės šalių žemės ūkio 

mokslininkų s-gos ir Tarptautinės hidrologijos mokslų s-gos narys; Aleksandro Stulginskio universiteto 

Senato mokslo komiteto pirmininkas; Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), Lietuvos mokslo 

tarybos (LMT) ir Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertas; Jungtinės KTU, ASU ir LEI 

Technologijos mokslų srities Aplinkos inžinerijos mokslų krypties doktorantūros komiteto narys; Nemuno, 

Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo koordinacinės tarybos prie LR Aplinkos 

ministerijos narys. 
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Narystė mokslinių žurnalų redkolegijose: Tarptautinio mokslo žurnalo „Journal of Water Security“ vyr. 

red. pavaduotojas; tarptautinio mokslo žurnalo „Environmental research, engineering and management“ red. 

kolegijos narys. Daugelio tarptautinių mokslo žurnalų recenzentas. 

 Skaitė paskaitas Kazachstano nacionaliniame žemės ūkio universitete; Vienos gyvybės mokslų universitete 

(Austrija); Humboldto universitete (Vokietija); Lundo universitete (Švedija); Valensijos ir Madrido 

politechnikos universitetuose (Ispanija); Ajovos universitete (JAV); Salonikų technologijos institute 

(Graikija); Latvijos žemės ūkio universitete.   

Apdovanojimai: Lietuvos žemės ūkio universiteto (2010) ir Aleksandro Stulginskio universiteto (2015) 

mokslo premijų laureatas, Aleksandro Stulginskio universiteto „Metų diplomatas“ (2013); apdovanotas LR 

Aplinkos ir Švietimo ir mokslo ministrų padėkos raštais (2015), Aleksandro Stulginskio universiteto medaliu 

"Už nuopelnus" (2018).   

 Gyvenimo moto. Kelią nueina einantis... 


