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DĖL PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ NUOSTATŲ KOREGAVIMO 

 

 

Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo, vienijantis atestuotus architektus ir įgyvendinantis atestuotų architektų profesinę 

savivaldą (Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas 2 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos 

architektų rūmų įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Lietuvos architektų rūmų (toliau – 

Rūmai) steigimo tikslas – užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą ir kokybę, rūpintis 

architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, profesinės 

etikos standartų laikymosi klausimais, vykdyti profesinės veiklos stebėseną, atstovauti 

architektams santykiuose su valstybės ir savivaldybės institucijoms, kitais juridiniais ir fiziniais 

asmenimis nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, dalyvauti ekspertu teismuose ir kitose institucijose 

architektų profesinės veiklos klausimais, tenkinti ir ginti su architektūra susijusius viešuosius 

interesus, spręsti kitus susijusius klausimus. Remiantis tuo, kas nurodyta aukščiau, teikiame Jums 

šį raštą.  

2022 m. kovo mėn. Etninės kultūros globos taryba prie Lietuvos Respublikos Seimo 

paskelbė atnaujintą Lietuvos etnografinių regionų žemėlapį. Atnaujintame žemėlapyje Vilnius 

išskirtas kaip nepriklausantis etnografiniams regionams, nes šis didmiestis nepasižymi atskiriems 

etnografiniams regionams būdingomis ypatybėmis. Remiantis tuo, kas nurodyta aukščiau, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 855 (2021 m. gruodžio 15 

d. redakcija Nr. 1084) patvirtinti Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatai (toliau – 

Nuostatai) turi būti koreguojami: Nuostatuose įtvirtinta, kad Vilniaus kraštas yra vertingiausias 

Dzūkijos (Dainavos) etnografinio regiono dalis, atitinkamai Vilniaus krašto architektūrai taikomos 

specialios etnografinio regiono architektūros tradicijos. Remiantis tuo, kad Vilnius nebepatenka į 

Dzūkijos etnografinio regiono dalį, Nuostatuose įtvirtinti pertekliniai reikalavimai Vilniaus krašto 

architektūrai. 
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