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DĖL REGIONINIŲ ARCHITEKTŪROS TARYBŲ VEIKLOS FINANSAVIMO 
 

Architektūros įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad architektūros, teritorijų 
planavimo, nekilnojamojo architektūrinio ir urbanistinio paveldo sričių ir kitiems su 
architektūra susijusiems klausimams nagrinėti, rekomendacijoms teikti ir pasiūlymams 
valstybės ir savivaldybių institucijoms, priimančioms su architektūra susijusius sprendimus, 
teikti, taip pat architektūros kokybei vertinti steigiamos regioninės architektūros tarybos (toliau 
- RAT).  

Atkreiptinas dėmesys, kad Architektūros įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodyta RAT 
sudėtis. Pažymėtina, kad į RAT sudėtį įeina ne tik Rūmų atstovai, bet taip pat ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos 
Respublikos universitetinių aukštųjų mokyklų bei kitų institucijų atstovai. Architektūros 
įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nurodytos Regioninės architektūros tarybos funkcijos. Taip pat 
pažymėtina, kad Regioninių architektūros tarybų nuostatų1 (toliau – RAT nuostatų) 2 punkte 
teigiama, kad RAT yra kolegialus institutas, įgyvendinantis Lietuvos Respublikos 
architektūros įstatyme įtvirtintus tikslus atlikti architektūros kokybės vertintojo funkcijas 
architektūros, teritorijų planavimo, nekilnojamojo architektūrinio ir urbanistinio paveldo sričių 
ir kitiems su architektūra susijusiems klausimams nagrinėti, rekomendacijoms teikti ir 
pasiūlymams valstybės ir savivaldybių institucijoms, priimančioms su architektūra susijusius 
sprendimus, teikti, taip pat architektūros kokybei vertinti. RAT nuostatuose nurodyta, kad 
prašymą dėl RAT teikiamų rekomendacijų, išvadų ir pasiūlymų gali pateikti visi suinteresuoti 
fiziniai ir juridiniai asmenys. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta darytina išvada, kad RAT pagal 
savo funkcijas iš esmės yra kolegialus institutas skirtas tenkinti viešąjį interesą.  

Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog vadovaujantis Architektūros įstatymo 18 straipsnio 
6 dalimi RAT techniškai aptarnauja ir jų darbą organizuoja Lietuvos Respublikos architektų 
rūmai regioninės architektūros tarybos nuostatuose nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad RAT 
nuostatuose nustatyta, kad prašymas RAT gali būti pateiktas nagrinėjimui kaip užsakymas 
(atlygintinai) ar kaip prašymas įgyvendinti RAT iniciatyvos teisę. RAT nuostatų 89 punkte 
teigiama, kad RAT veiklos administraciniai kaštai susidarantys įgyvendinant RAT iniciatyvos 
teisę, Rūmų tarybos sprendimu, finansuojami iš Lietuvos architektų rūmų biudžeto. Rūmai 

                                                
1 2017 m. lapkričio 10 d. Lietuvos architektų rūmų tarybos sprendimu Nr. T17/10-1 patvirtinti Regioninių 
architektūros tarybų nuostatai.  
Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f158f310ca1211e7910a89ac20768b0f/asr  



atkreipia dėmesį, kad šiuo metu didžiąją Rūmų biudžeto dalį sudaro Rūmų narių sumokėti 
mokesčiai, kurie yra skirti architektų savivaldos sistemos užtikrinimui, t.y. Rūmai pažymi, kad 
Rūmai, kaip profesinę savivaldą įgyvendinantis juridinis asmuo, neturėtų išimtinai patys iš 
savo biudžeto finansuoti suinteresuotos visuomenės dalies interesų gynimo procedūrų. 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir papildomai atkreipiant dėmesį į tai, kad Architektų 
Rūmų įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad Rūmų pajamų šaltiniai gali būti 
ir valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos, skirtos specialiosioms programoms vykdyti, taip 
pat į tai, kad Architektūros įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos laikydamasi Architektūros įstatymo 14 straipsnyje nurodytų 
architektūros plėtros krypčių, formuoja teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros ir 
statybos politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą ir į tai, kad vienas 
svarbiausių Aplinkos ministerijos nuostatuose nustatytų Aplinkos ministerijos tikslų yra 
užtikrinti teritorinę sanglaudą, skatinti teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros ir 
statybos pažangą2 ir į tai, kad Aplinkos ministerijos atstovai įeina į RAT sudėtį bei pabrėžiant 
RAT svarbą užtikrinant architektūros kokybę bei viešą interesą Rūmai kreipiasi į Aplinkos 
ministeriją su prašymu skirti dalį Aplinkos ministerijos biudžeto lėšų RAT veiklos 
finansavimui. 
 
 
 
Lietuvos architektų rūmų pirmininkas                                       Lukas Rekevičius 
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