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REZOLIUCIJA 

DĖL NACIONALINIO ARCHITEKTŪROS CENTRO STEIGIMO 

 

2006-aisiais uždarius Lietuvos Architektūros muziejų, Lietuva tapo vienintele valstybe Europos 

sąjungoje, neturinčia nei architektūros muziejaus, nei architektūros centro, kaupiančio ir 

dokumentuojančio architektūrinės kūrybos informaciją ir edukuojančio visuomenę. 

Lietuvos architektų sąjungos narių XXII suvažiavimas konstatuoja, kad siekiant visaverčio, darnaus ir 

nuolatinio valstybės kultūrinio gyvenimo užtikrinimo, valstybei yra būtinas instrumentas nacionalinei 

politikai architektūros srityje įgyvendinti – architektūros kūrinius dokumentuojanti, kaupianti, 

saugojanti, tyrinėjanti ir supažindinanti su jais visuomenę bei užsienio svečius institucija. 

Šią svarbią misiją galėtų atlikti valstybės įsteigtas NACIONALINIS ARCHITEKTŪROS CENTRAS. Esame 
tikri, kad toks centras galėtų įsikurti ir tuo prasmingai bei tikslingai įveiklinti Kauno centrinio pašto 
pastatą, esantį Laisvės al. 102, Kaune.  
 
Prašome Jūsų imtis visų įmanomų veiksmų, kad ši svarbi valstybės misija būtų įgyvendinta. 
 

Rūta Leitanaitė 

Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė 

 

 

 

Priedas: Kreipimasis dėl nacionalinio architektūros centro steigimo. 2019.11.04, Vilnius 
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KREIPIMASIS  

Į Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą, 

Į Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komiteto pirmininką Ramūną Karbauskį, 

Į Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininką Juozą Imbrasą, 

Į Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininką Eugenijų Jovaišą, 

Į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, 

Į Lietuvos Respublikos kultūros ministrą Mindaugą Kvietkauską, 

Į Lietuvos Respublikos aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką, 

 

 

DĖL NACIONALINIO ARCHITEKTŪROS CENTRO STEIGIMO 

2019.11.04. 

Vilnius 

2017-ais metais priimtas Lietuvos respublikos architektūros įstatymas įtvirtino architektūros 

reikšmingumą, kaip vieną svarbiausių tautos kultūrinės ir ekonominės raiškos formų, valstybės 

įvaizdžio ir gyvenimo kokybės faktorių. Įstatymu pripažinta, jog architektūros vaidmuo formuojant 

erdvinį krašto pavidalą, aplinkos darną ir vietos identitetą yra esmingas.  

Architektūra kaip viena svarbiausių ir ilgiausiai išliekančių žmogaus kultūrinių veiklų atspindi estetinę, 

meninę, socialinę, ekonominę, techninę ir ideologinę tautų ir valstybių raidą. Todėl visame pasaulyje 

ji pripažįstama ne tik kaip svarbi kultūros ir ekonomikos dedamoji, bet ir viešojo intereso realizavimo 

bei darnios aplinkos formavimo instrumentas.  

Deja, 2006-aisiais uždarius Lietuvos Architektūros muziejų, Lietuva tapo vienintele valstybe Europos 

sąjungoje, neturinčia nei architektūros muziejaus, nei architektūros centro, kaupiančio ir 

dokumentuojančio architektūrinės kūrybos informaciją ir edukuojančio visuomenę. 

2010-aisiais Seimo paskelbtose Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėse teigiama, kad „Valstybės 

architektūros politika veikia šalių kultūrinę, socialinę ir ekonominę raidą, o tai lemia jų stabilumą ir 

konkurencingumą. Architektūros pažanga šiais laikais labai priklauso nuo valstybės dėmesio ir 

paskatų ugdyti architektūros kokybę.“ 

Esame įsitikinę, kad, siekiant šio tikslo, valstybei yra būtinas instrumentas nacionalinei politikai 

architektūros srityje įgyvendinti – architektūros kūrinius dokumentuojant, kaupiant, saugojant, 

tyrinėjant ir supažindinant su jais visuomenę bei užsienio svečius. 

Šią svarbią misiją galėtų atlikti valstybės įsteigtas NACIONALINIS ARCHITEKTŪROS CENTRAS. 

Esame įsitikinę, kad valstybei yra būtina ši institucija, siekiant įgyvendinti gerovės valstybės modelį, 

gerinant aplinkos kokybę, ugdant visuomenės architektūrinį raštingumą ir pasitikėjimą nacionaline 

architektūra. 
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Todėl prašome:  

Užtikrinti kokybiškas sąlygas nacionalinio architektūros paveldo ir šiuolaikinio architektūros meno 
gyvavimui, įkuriant Nacionalinį architektūros centrą. 
 

Užtikrinti nuolatinį Nacionalinio architektūros centro finansavimą veiklai vykdyti, kaupiant, 
sisteminant, tiriant, saugojant ir skleidžiant architektūros meno informaciją. 
 

Nacionalinio architektūros centro steigimui sudaryti kompetentingą darbo grupę, kuri suformuotų 
Lietuvos Nacionalinio architektūros centro veiklos gaires ir programą. 
 

Perduoti steigiamam Nacionaliniam architektūros centrui Kauno centrinio pašto pastatą, Laisvės al. 
102, Kaunas.  
 

 

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas (l.e.p.)   Lukas Rekevičius 

 

Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė   Rūta Leitanaitė 

 

Tarptautinio architektūros festivalio KAFe vadovas   Gintaras Balčytis 

 

VšĮ Architektūros fondo direktorė    Sandra Šlepikaitė 

 

VšĮ Architekto Gedimino Baravyko fondo pirmininkas   Leonardas Vaitys

  

 

 

 

 


