
 

Habilituotas technikos mokslų daktaras, profesorius. Gimė 1939-08-17 Vėlaičiuose 

(Kretingos r.). Mirė 2016-02-29 Kaune, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. 

1956 m. baigė Kartenos (Kretingos r.) vidurinę mokyklą. 

1961 m. su pagyrimu baigęs Kauno politechnikos instituto (dabar Kauno technologijos 

universiteto) Elektrotechnikos fakultetą ir įgijęs radijo inžinieriaus kvalifikaciją, savo gyvenimą 

glaudžiai susiejo su šia mokslo institucija: 1961–1967 m. – KPI Ultragarso laboratorijos inžinierius, 

mokslo darbuotojas, 1963–1965 m. – aspirantas, nuo 1966 m. – technikos mokslų kandidatas.   

Nuo 1967 m. – KPI Radioelektronikos fakulteto vyr. dėstytojas, 1969 m. – docentas. 1977 m. 

apgynė technikos mokslų daktaro laipsnį (dabar habil. dr.), 1981 m. suteiktas profesoriaus 

mokslinis pedagoginis vardas. 1979–1980 m. dirbo Radijo prietaisų katedros vedėju, 1980–1983 m. 

– KPI mokymo ir auklėjimo reikalų prorektoriumi. 1983–1992 m. buvo KPI (nuo 1990 m. – KTU) 

rektoriumi. 1977–1978 m. Vladislavas Domarkas stažavosi Kalifornijos Santa Barbaros ir 

Stanfordo universitetuose (JAV). Svarbiausi darbai susiję su ultragarsiniais ir pjezoelektriniais 

matavimo keitikliais. Parašė daugiau kaip 150 mokslinių straipsnių; 50 išradimų autorius. 

Svarbiausi veikalai: „Kontrolės matavimo pjezoelektriniai keitikliai“ (su R. J. Kažiu, 1975, rusų 

kalba), „Ultragarsinė echoskopija“ (su E. Pilecku, 1988, rusų kalba).  

 1993–1996 m. prof. V. Domarko žinių ir kompetencijos prireikė kituose šalies baruose: 

1993–1994 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro pavaduotoju, 1994–1996 m. – 

švietimo ir mokslo ministru. 1994 m. suteiktas nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro 

diplomatinis rangas.  

Nuo 1997 m. – KTU Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros dėstytojas, 

profesorius, 2001–2009 m. – šios katedros vedėjas, 2009–2013 m. – profesorius. 
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Prof. V. Domarkas aktyviai dalyvavo mokslinėje ir metodinėje veikloje, tarptautinėse 

mokslinėse konferencijose, mokslinėse stažuotėse Kalifornijos, Stanfordo, Teksaso pietvakarių 

universitetuose (JAV) bei Pietų Korėjos Centriniame valstybės tarnautojų tobulinimosi institute. 

Profesorius yra devynių knygų autorius ir bendraautoris, pvz., Valstybės tarnybos departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos 2007 m. išleistos monografijos „Valstybės tarnyba Lietuvoje“, tais 

pačiais metais KTU išleistų mokomųjų knygų: „Naujoji viešoji vadyba“, „Įvadas į viešąjį valdymą“ 

(2009 m.) ir kt. Profesorius buvo ilgametis KTU ir Mykolo Romerio universiteto leidžiamo žurnalo 

„Viešoji politika ir administravimas“ vyriausiasis redaktorius, Mykolo Romerio universiteto 

leidžiamo mokslo žurnalo „Socialinių mokslų studijos“ redaktorių kolegijos narys.  

Prof. V. Domarkas buvo aktyvus mokslininkas, pelnęs dvi Lietuvos mokslo premijas (1976 

m. ir 1987 m.), nuo 1999 m. buvo JAV Nacionalinės viešojo administravimo asociacijos narys, 

2005 m. apdovanotas Vokietijos Federacinės Respublikos Heseno žemės ordinu už Vokietijos ir 

Lietuvos bendradarbiavimo skatinimą švietimo srityje. 2003 m. suteiktas Kretingos rajono Garbės 

piliečio vardas. 

Prof. V. Domarkas buvo glaudžiai susijęs ir su Lietuvos mokslų akademija: 1985 m.  išrinktas 

LMA nariu korespondentu, 2011 m. – LMA tikruoju nariu, nuo 2014 m. tapo nariu emeritu.  
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Kas yra kas Lietuvoje 2002. Kaunas: UAB „Neolitas“, 2002. 

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 2. Vilnius: Mokslas, 1977. 
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