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ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS  
TOBULINIMO PROGRAMOS TĘSINYS 2022 METAMS 

 
 
1. TEMOS, SKIRTOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVAMS 
 

Eil. Nr. 
data 

 
Kvalifikacijos tobulinimo temos 
pavadinimas  
 

Kursų 
trukmė 
val. 

Kvalifikacijos 
tobulinimo 

būdas 

 
Turinys 

 
Lektorius ir jo 
kvalifikacija 

1 2 3 4 5 6 

1. 
 

06.02. 

Erdvės sintaksė ir urbanistinės 
formos darnumo vertinimas (K) 

 Urbanistinės formos svarba 
darniam miesto vystymui ir 
darnios formos savybės 

 Erdvės sintaksės rodikliai 
tinkami urbanistinės 
formos darnumui vertinti 

 B.Hillier suformuota 
„Persmelkiančio 
centriškumo“ koncepcija 

 Pavyzdžiai 

3,5-4 
 
 

   
 

seminaras 
 
 
 

Mokymų metu bus aptariama kaip ir kiek urbanistinė 
forma gali būti svarbi miesto darniam vystymui; remiantis 
konkrečiais tyrimais įvardinamos darnumą lemiančios 
erdvinės charakteristikos ir jas vertinti leidžiantys erdvės 
sintaksės rodikliai. Bus pristatoma Bill Hillier suformuota 
idėja, kad organišką urbanistinė formą yra iš esmė darni 
bei ją apibrėžianti „persmelkiančio centriškumo“ 
koncepcija ir miesto atitikimo pastarajai skaičiavimai. 

Kęstutis Zaleckis, 
KTU statybos ir 
architektūros fakulteto 
profesorius, KTU mokslo 
krypties doktorantūros 
komiteto pirmininkas 
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 Rodiklių skaičiavimo 
pratybos 

2 
11.24 

Kiek architektūriniai-urbanistiniai 
sprendimai gali skatinti gatvės 
kultūrą? 

 Architektūrinės formos ir 
funkcijos ryšys remiantis 
Christopher Alexander 
teorija ir ką ji sako apie 
gatvės kultūrą; 

 Principinis erdvės sintaksės 
teorijos sąryšis su gatvės 
kultūros fenomenu; 

 Konkretųs erdvės sintaksės 
rodikliai tinkami gatvės 
kultūros analizei remiantis 
konkrečiais 
architektūriniais/urbanistini
ais pavyzdžiais; 

 Pratybos. 

3,5-4 seminaras 
 
 

Gatvės kultūra tai vienas esminių miestiškumo bruožų 
greta naktinio ir požeminio miesto pasak L.Mumfordo. 
Mokymų metu bus nagrinėjama kaip vieni ar kiti 
architektūriniai sprendimai prisideda prie gatvės kultūros 
skatinimo  ir kaip galima tai geriau suprasti bei 
modeliuoti naudojantis erdvės sintaksės metodais. 
Numatomos aptarti temos: 

Kęstutis Zaleckis, 
KTU statybos ir 
architektūros fakulteto 
profesorius, KTU mokslo 
krypties doktorantūros 
komiteto pirmininkas 

3 
06.24 

 

Sostinės vystymo iššūkiai ir 
aktualijos 

2-3 Paskaita Aktualūs Vilniaus miesto plėtojimo iššūkiai ir problemos, 
naujausi projektai, miesto dalių plėtojimo principai, 
taikomos kokybės kontrolės metodikos, plėtros projektų 
koordinavimas savivaldybės lygmenyje ir reikalavimai 
projektinių pasiūlymų ir teritorijų planavimo dokumentų 
rengimui. 

Mindaugas Pakalnis, 
Vilniaus m.vyriausias 
architektas, Miesto 
plėtros departamento 
direktorius 

4 
04.28 

Lietuvos didžiųjų miestų pagrindinės 
aikštės. Komunalinis „viešųjų 

2 Paskaita Lietuvos Respublikos 2014-2020 metų ES fondų 
investicijų veiksmų programoje numatyta, kad 5 Lietuvos 
didžiuosiuose miestuose bus nustatomos apibrėžtos 

Algis Vyšniūnas, 
architektas- urbanistas, 
profesorius 
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erdvių“ sutvarkymas ar urbanistinis 
formavimas? (K) 
 

miesto teritorijos dalys (dydis – 30-40 tūkst. gyv.), kuriose 
investicijos koncentruojamos sprendžiant esmines šioms 
teritorijoms būdingas problemas, laikantis paramos 
tvariai miestų plėtrai principų. Išskirtoms teritorijoms 
rengiamos integruotų teritorijų vystymo programų 
projektai.  
Paskaitos tikslas – apžvelgti pokyčius Lietuvos didžiųjų 
miestų pagrindinėse aikštėse, įvykusius per paskutinius 
30 metų.  
 

 

5 
12.22 

Istorinės atminties „įpaminklinimo“ 
praktikos Lietuvoje. Tarp kultūrinės 
tradicijos ir šiuolaikinio meno (K) 
 

2 Paskaita Istorinės atminties įpaminklinimo strategija – individuali 
meninė saviraiška ar valstybinė programa, pagrįsta krašto 
kultūrine tradicija. Pagrindinė tema - paminklai miesto 
urbanistinėse erdvėse.  
Lietuvoje vykstančios diskusijos apie istorinės atminties 
įpaminklinimo strategijas, būdus ir priemones iš esmės 
vyksta kaip meninis ginčas.  
Tokia neapibrėžta situacija sudarė galimybes 
neartikuliuotai diskusijai svarbiais Lietuvai klausimais, 
ypač tai pasakytina apie Lukiškių aikštės formavimo 
reikalus Vilniuje ir visus meninius konkursus, susijusius su 
rezistencijos tematika.  
Paskaitos tikslas – konceptualizuoti/strateguoti kai 
kuriuos fundamentinius dalykus, susijusius su istorinės 
atminties įpaminklinimo strategijomis, būdais ir 
priemonėmis. 
 

Algis Vyšniūnas, 
architektas- urbanistas, 
profesorius 

6 
04.07 

Architektūros kokybės kriterijų 
įgyvendinimas I : Urbanistinis 
Integralumas  
 

2-3 Paskaita Paskaitų ciklas, skirtas Architektūros įstatyme numatytų 
ir su urbanistiniu dizainu bei planavimu susijusių 
Architektūros kokybės kriterijų aptarimui, problematikai 
ir įgyvendinimui. 

Tomas Grunskis, 
VDA Architektūros 
pagrindų ir teorijos 
katedros profesorius, 
VGTU Architektūros 
fakulteto docentas 



4 
 

7 
06.30 

Architektūros kokybės kriterijų 
įgyvendinimas II: Darnaus 
urbanistinis vystymas 

2-3 Paskaita Paskaitų ciklas, skirtas Architektūros įstatyme numatytų 
ir su urbanistiniu dizainu bei planavimu susijusių 
Architektūros kokybės kriterijų aptarimui, problematikai 
ir įgyvendinimui. 
 

Tomas Grunskis, 
VDA Architektūros 
pagrindų ir teorijos 
katedros profesorius, 
VGTU Architektūros 
fakulteto docentas 

8 
10.27 

Architektūros kokybės kriterijų 
įgyvendinimas III: Urbanistinės 
inovacijos ir kokybiška aplinka 
 
 

2-3 Paskaita Paskaitų ciklas, skirtas Architektūros įstatyme numatytų 
ir su urbanistiniu dizainu bei planavimu susijusių 
Architektūros kokybės kriterijų aptarimui, problematikai 
ir įgyvendinimui. 
 

Tomas Grunskis, 
VDA Architektūros 
pagrindų ir teorijos 
katedros profesorius, 
VGTU Architektūros 
fakulteto docentas 
 

     9 
  03.10 
 

Šiuolaikinė architektūra senajame 
mieste 

2 Paskaita Senasis miestas įdomiausias savo daugiasluoksniškumais, 
netikėtomis istorijomis ir neatspėjamais 
priežastingumais. Kurti senajame mieste - visų pirma 
įskaityti erdvinę miesto, kvartalo, kaimynijos istoriją, 
bandant suprast,i kaip naujomis erdvėmis padėti 
išryškinti tai, kas jau dabar čia vertingiausia, ir tik tada – 
papildyti, jei ko trūksta šiandienine architektūrine kalba. 
Apie tai papasakosiu per DO architects projektus - 
Senatorių pasažą, Vasario 16-osios kompleksą, Dainavos 
kampinį biurą Vilniuje. 
 
 

Gilma Teodora Gylytė, 
DO ARCHITECTS 
steigiančioji partnerė, 
vyr. architektė 

   10 
 07.21 

Draugiškos miesto viešos erdvės - 
gatvės, skersgatviai, praėjimai 
 

2 Paskaita Žmogus suvokia miestą per pagrindines viešasias erdves 
- gatves, gatveles, įvairius praėjimus, jų perimetrus ir 
pirmus aukštus. Juose vyksta ne tik judėjimas, bet ir 
gyvenimas. 
Kaip sukurti jaukia ir gyvybinga gatve? Kodėl patogios, 
rūpestingai apgalvotos priegos yra tokios svarbos 
projekto sėkmei? Apie gatves, projektus palei gatvę, 
gatvės bendruomenes, gatvės turgus, gatvės želdynus, 
patogiausius šaligatvių bortelius papasakosiu per mūsų 

Gilma Teodora Gylytė, 
DO ARCHITECTS 
steigiančioji partnerė, 
vyr. architektė 
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kurtus projektus - Naugarduko gatvę, Ogmios miesto 
gatves, Senatorių pasažą. 
 

11 
10.06 

Apie neįgyvendintus XX amžiaus 
projektus 
 

3 Paskaita Paskaitoje pristatomi neįgyvendinti XX amžiaus 
architektūriniai ir urbanistiniai projektai (daugiausia 
Vilniaus), kurie atskleidžia autorių ambicijas, politines ir 
socialines laiko peripetijas, ideologines užduotis ir 
asmeninius troškimus sukurti geresnę visuomenę, 
geresnius miestus ir geresnę aplinką. 
 
 

Marija Drėmaitė, 
VU Istorijos fakulteto 
profesorė, 
humanitarinių mokslų 
daktarė, 
VU Istorijos fakulteto 
Paveldosaugos magistro 
studijų komiteto 
pirmininkė 
 

12 
06.16 

 

1 LRBP 2030 paveldosaugos 
sprendiniai (1 dalis): Kultūros 
paveldo ištekliai ir saugomi 
kultūriniai kraštovaizdžiai 
 

2 Paskaita LRBP sprendiniais, KVR duomenų pagrindu suformuoti 
kultūros paveldo išteklių erdviniai (teritoriniai) arealai, 
generuojantys skirtingus saugomus kultūrinius 
kraštovaizdžius (homogeniškus ir mišrius), nustatyta jų 
hierarchinė sistema, jos apsaugos prioritetai bei 
įveiklinimo ir tvaraus naudojimo gairės. LRBP suformuota 
integrali kultūros paveldo, kaip išteklių įvairioms krašto 
veikloms vystyti samprata. 
 

Irena Kliobavičiūtė, 
paveldosaugos ekspertė, 
UAB „Senojo miesto 
architektai“ projektų 
vadovė, Vilniaus m. 
NKPV vertinimo tarybos 
narė 
 

13 
12.01 

2. LRBP 2030 paveldosaugos 
sprendiniai (2 dalis): Kultūros 
paveldo išteklių ir saugomų 
kultūrinių kraštovaizdžių tvarus 
naudojimas 
 

2 Paskaita Sprendiniais apibrėžtų arealų bei saugomų kultūrinių 
kraštovaizdžių įveiklinimo priemonės bei mechanizmai. 
Partnerysčių modelių taikymas, kultūros paveldo 
aktualizavimo kultūros kelių vystymo, nematerialaus 
paveldo sklaidos priemonėmis, valstybinio finansavimo 
teritoriniai prioritetai. 

Irena Kliobavičiūtė, 
paveldosaugos ekspertė, 
UAB „Senojo miesto 
architektai“ projektų 
vadovė, Vilniaus m. 
NKPV vertinimo tarybos 
narė 
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14 
05.19 

Tradicinė kaimo architektūra 

-Seminaro programos pristatymas, 

užduočių pateikimas (K) 

- Studijinė kelionė per etnografinius 

regionus (maršruto ilgis apie 8 km)  

-Teorinė paskaita apie tadicinę 

kaimo architektūrą 

-Atvejo studija: Aristavėlės dvaro 
atkūrimas ir pritaikymas (pagal 
pageidavimą) 

6-7 
0,5 

 
 

4 
1,5 

 
 

0.5 
 

 
Paskaita 
 
 
Paskaita 
Paskaita 
 
 
Paskaita 

Tradicinės architektūros istorija, tipologija, regioniniai 
savitumai. Ši tema apimtų kaimų ir sodybų planinės 
erdvinės struktūros savitumus, kaimų ir sodybų istorinę 
raidą, tipologiją (su geografiniu, gamtiniu, kultūriniu 
istoriniu, socioekonominiu kontekstu), pastatų 
architektūros, apželdinimo  pagrindinius bruožus. 

Rasa Bertašiūtė, 
Architektūros ir statybos 
instituto humanitarinių 
mokslų daktarė, 
medinės architektūros 
paveldo ekspertė, 
Lietuvos liaudies 
muziejaus  medinės 
architektūros tyrimo ir 
mokymo centro KP 
specialistė, tautinio 
paveldo produktų 
sertifikavimo komisijos 
narė 

15 
10.20 

Nekilnojamasis kultūros paveldas ir 
darnaus vystymosi tikslai 
 

 3-4 Paskaita 
 

Naujausiuose tarptautiniuose dokumentuose kultūros 
paveldas įvardijamas darnaus vystymosi pagrindu, 
deklaruojami didingi dermės siekiai, o praktikoje neretai 
koncentruojamasi tik į energetinį efektyvumą, taip 
brėžiant skirtį tarp naujų, klimayui neutralių pastatų bei 
"kiaurų" senųjų. Paskaitoje pristatomos dokumentų 
nuostatos ir paveldo vaidmuo siekiant darnios raidos 
tikslų, nagrinėjama klimato kaitos įtaka paveldui ir 
paveldo įtaka klimato kaitai bei keliamas klausimas, ar 
tikrai senas negali būti "žalias"? 
 

Viltė Janušauskaitė, 
architektė, VU istorijos ir 
archeologijos mokslų 
daktarė, jaunesnioji 
mokslo darbuotoja VU 
Istorijos fakultete 
 

16 
04.21 

Mokslo ir inovacijų centro „Vizium“ 
Venspilyje projektas - patirtis ir 
iššūkiai 

1.5-2 Paskaita 
 

 Mokslo ir Inovacijų centras buvo kuriamas kaip landšafto 
ir architektūros sintezė. Užuot statę pastatą – ženklą tilto 
ašyje, paliekame ją atvirą, kviečiančią atrasti.  
Pastato tūrio idėja susiformavo siekiant atskirti viešas, 
mokslinei veiklai, konferencijoms ir ekspozicijai skirtas 
erdves nuo labiau privačių, verslui numatytų patalpų. 
Pastatas funkciškai dalinamas į dvi dalis – Mokslo centrą 
žemojoje tūrio dalyje ir palaipsniui iš jo iškylantį šešių 
aukštų Inovacijų centrą. 

Audrius Ambrasas, 
architektas, Vilniustech 
docentas, Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir 
meno premijos 
laureatas 
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 Vizijai atsiskleisti ir būsimajam pastatui įgyvendinti buvo 
paskirtas sklypas, skiriantis centrinę miesto dalį nuo 
apleistos pramoninės teritorijos, tuo pačiu ženklinant ir 
naujų pokyčių mieste pradžią. 
 

17 
05.26. 

Gatvė = viešoji erdvė 
 

1,5 Paskaita 
 

Paskaitoje bus kalbama apie Vilniaus gatvių standartą ir 
Ramaus eismo gatvių planavimo principus.  
 
 

Martynas Marozas, 
urbanistas, MB „MMAP“ 
direktorius 
 

18  
05.05   

Gamtai draugiška architektūra ir 
medžiagų tendencijos 

1.5 Paskaita 
 

Paskaita skirta architektams bei teritorijų planavimo ir 
statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams. 
Paskaitos metu pristatomi naujausi ir sėkmingiausi 
gamtai draugiškos architektūros pavyzdžiai, inovatyvios 
statybinės medžiagos,  jų poveikis aplinkai, galimas 
pritaikymas bei tolimesnė perspektyva.  
 
 

Austė Juozapaitytė, 
Aplinkosaugos 
specialistė, asociacijos 
„Gyvas miškas“ 
koordinatorė 
 
 

19 
12.15 

Ekosisteminės paslaugos ir jų 
integravimas bei apsauga miestų 
teritorijose 

2 Paskaita 
 

 Paskaita skirta architektams bei teritorijų planavimo ir 
statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams. 
Paskaitos metu susipažinsime su pagrindinėmis 
ekosisteminėmis paslaugomis, kokį vaidmenį jos atlieka 
miestuose ir kokių architektūros ir statybos klaidų išvengti 
norint sustiprinti miestų ekosisteminį atsparumą. 
 

Austė Juozapaitytė, 
aplinkosaugos 
specialistė, asociacijos 
„Gyvas miškas“ 
koordinatorė 

20 
11.03 

Medinė architektūra 
visuomeniniuose pastatuose 

 

1,5 Paskaita 
 

Paskaitoje bus pasakojama apie architektūros biuro 
„Office De Architectura“ projektą Algirdo g. 38 Vilniuje. 
Šis objektas yra pirmasis Lietuvoje 5 aukštų 
administracinis pastatas iš CLT konstrukcijų. Bus 
pristatomi esminiai iššūkiai susiję su medinių pastatų 
projektavimu Lietuvoje, medinių konstrukcijų 
formuojamos architektūrinės tendencijos, potencialas 
Lietuvoje ir užsienyje. Suprojektuotas pastatas yra 
Vilniaus Naujamiesčio teritorijoje todėl bus paliesta ir 

Andrius Ropolas, 
architektas, 
architektūros kritikas, 
architektūros biuro 
„Office De Architectura“ 
partneris. 
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darbo su išskirtinės architektūros statiniais kultūros 
paveldo teritorijose tema.  

 

20 
07.07. 

Autorių teisių apsaugos 
problematika architektūros srityje 
 

1.5 Paskaita Pristatymo tikslas - supažindinti su pagrindiniais autorių 
teisių apsaugos principais, kurie yra aktualūs 
architektūros kūrinių autoriams. Bus apžvelgiami autorių 
teisių reguliavimo, apsaugos klausimai atsižvelgiant į 
architektūros kūrinių specifiką, įskaitant autorinių 
turtinių teisių perdavimą bei neturtinių teisių apsaugą. 
Specialus dėmesys bus skiriamas teisių gynimo 
klausimams ir susijusiai teismų praktikai.   
 

Gyta Berasnevičiūtė, 
teisininkė, autorinių 
teisių ekspertė 

21 
01.20 

Kinija. Sbjektyvioji architektūra (K) 2 Paskaita 
 

Architektūros lauko evoliucija ir problematika Kinijoje. 
Apie patirtis projektuojant šiuolaikinėje Kinijoje. Kaip 
derinamas politinis, profesinis, verslo ir visuomeninis 
interesas. Naujas požiūris į miestų įženklinimą, projektų 
autorystę, paveldą, miesto ir privačias erdves. 
 

Mindaugas Skrupskelis, 
Architektas, Zhoyu- 
Design group kūrybos 
vadovas 

22 
04.07 

Šiltinimo sprendimai energiškai 
efektyvioms konstrukcijoms 
 
 

1 Paskaita 
 

Paskaitoje aptarsime 3 temas: termoizoliacinių medžiagų 
savybes, technologiją ir projektavimą. 

1.Termoizoliacinių medžiagų įvairovė didėja. Yra svarbu 
suprasti šių medžiagų skirtimus ir panaudojimą, 
deklaruojamas savybes. Savybių dalyje supažindinama su 
šių medžiagų termoizoliaciniais, 
stipruminiais, drėgminiais ir kitais rodikliais. 

2.Neteisingas termoizoliacinių medžiagų pasirinkimas 
konstrukcijoje gali daryti įtaką pastato energiniam 
naudingumui, padidinti pastato kaina, prailginti statybos 
trukmę. Technologinėje dalyje aptariame šių medžiagų 
panaudojimą. 

Vykintas Sliesoraitis, 
Kokybės vadovas UAB 
"Kauno šilas" 
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2.TEMOS, SKIRTOS TIK STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVAMS  

 1 2 3 4 5 6 

23 
11.17 

 

Paveldas ir jo aplinka 
 

 

3 Paskaita Tankėjantys miestų centrai ir didėjantis oficialių paveldo 
objektų sąrašas natūraliai sukuria įtampą tarp  galimo ir  
draudžiamo, tarp būtinybės išsaugoti ir poreikio keisti.  
Pasiteisinusių  ir abiems pusėms priimtinų šio ginčo 
sprendimo būdų nėra ir, manau, net negali būti, todėl 
dėl kiekvieno naujo statinio istorinėje aplinkoje vyksta 
aršios kovos. 
Atrodytų,  ši problema atsirado tik XXa susikūrus 
paveldosaugos sistemai, kai visuomenė sąmoningai 
apsisprendė saugoti praeities palikimą. Bet ar tikrai?  
Paskaitoje realių objektų pavyzdžiais bus pristatoma su 
kokiais iššūkiais susidurdavo statytojai  praėjusiais 
amžiais norėdami pakeisti įprastą ir nusistovėjusią 
aplinką. Ir kaip tie pasikeitimai yra vertinami dabar iš 
laiko distancijos.  
 
 

Asta Prikockienė, 
restauratorė, 
paveldosaugos 
specialistė, 
UAB „Erdvės norma“ 
projektų vadovė 

3.Dabartinėje projektavimo aplinkoje specialistui tenka 
apdoroti vis didesnį kiekį informacijos. Be A++ 
reikalavimų atsiranda ir statybinių medžiagų 
ekologiškumo, įtakos žmogaus sveikatai klausimai. 
Projektavimo dalyje trumpai apžvelgsime kaip galime 
tapti našesniais, kokiais įrankiais pasinaudoti 
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24 
09.22 

Naturiniai architektūros tyrimai 3 Paskaita Ši paskaita butu orientuotas norintiems išbandyti tokią 
veiklą arba bent geriau suprasti tyrimų duomenis. 

Etapai: 

 1. savokos 

2. privalomumas 

3. skirstymas 

4. tyrimu projektas 

5. leidimas 

6. metodika 

7. ataskaita 

8. darbu sauga 

9. tyrejo atsakomybe ir teises 

10. pavyzdziai 

 

Robertas Zilinskas, 
paveldosaugos 
ekspertas,Vilniaus 
savivaldybės 
Nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo 
tarybos narys;  
LR kultūros ministerijos 
NKP apsaugos 
specialistų atestavimo 
komisijos narys 
 

25 
03.24. 

Nekilnojamojo kultūros paveldo 
objektų tvarkybos darbų 
projektavimo ir pritaikymo 
problematika 
 

2 Paskaita Paskaitoje būtų diskutuojama apie Administracinio 
pastato Vilniaus g. 24, Vilniaus m., paskirties keitimo į 
kultūros, kapitalinio remonto projektą ir Vilniaus Jonušo 
Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) Rytų paviljono 
(32316) ir Pietų korpuso (32317) Vilniaus g. 24, Vilniaus 
m., paveldo tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, 
konservavimo) projektą. Tame tarpe būtų 
apžvelgiami Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų 

Marija Nemunienė,UAB 
"Projektavimo ir 
restauravimo institutas" 
vyr. architektė, 
nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos 
specialistė 
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komplekso tyrimus (archeologiniai, architektūros, 
polichromijos), teritorijos istorinė urbanistinė raida. 
 

 

26 
07.28 

Sakralinių arba religinės paskirties 
pastatų pritaikymas 

2 Paskaita Kultūros paveldas, tai karta iš kartos paveldimos, 
perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros vertybės, 
svarbios etniniu, istoriniu ar moksliniu požiūriu" 
(Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas).  

Viena iš sudėtingiausių užduočių yra kultūros paveldo 
objektų pritaikymas šių dienų poreikiams. Pranešime 
apžvelgsime kelis per pastaruosius dešimtmečius 
restauruotus ar dar restauruojamus sakralinius pastatus 
(sinagogas, bažnyčias). Visos šios buvusios šventovės 
pritaikytos naujai visuomeninei funkcijai. 

Marija Nemunienė,UAB 
"Projektavimo ir 
restauravimo institutas" 
vyr. architektė, 
nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos 
specialistė 

 

 

27 
09.08 

Pastatų apdaila ir puošyba: funkcija 
ir estetika / nauja ir grožis (K) 
-Seminaro programos pristatymas. 
Teorinė paskaita – įvadas apie 
puošybos, ornamentikos 
prasmes/reikšmes architektūroje.  
-Studijinė kelionė per etnografinius 
regionus (maršruto ilgis apie 8 km) 
su pietų pertrauka  miestelio 
arbatinėje 
-Teorinė paskaita apie pastatų 
puošybą ir ornamentiką: 
-Praktinių užduočių pristatymas, 
aptarimas, diskusija 

6-7 
 

0,5 
 
 
 
 
 

4 
 

1,5 
 

0.5 
 

 
 
 
Paskaita 
 
 
 
 
Paskaita  
 
Paskaita 
 
Diskusija 

Paskaita apie istorinius pokyčius, tipologiją, regionalumą, 
simboliką; funkcinius/utilitarius ir estetinius aspektus, 
naudą ir grožį. Šia tema diskutuojama jau labai seniai, ji 
turi ir filosofinį požiūrį, dabar naujai peržiūrima puošybos 
ir ornamentikos reikšmė architektūroje, pasirodo, kad 
ornamentika gerai architektūrai būtina. Ši tema galėtų 
būti bendra miestui - kaimui, galėtų būti atskiros temos. 
Pasiteisina formatas - teorinė paskaita (apibendrinimas) ir 
teminė ekskursija muziejuje. 
 
 
 
 
 
 

Rasa Bertašiūtė,  
Architektūros ir statybos 
instituto humanitarinių 
mokslų daktarė, 
medinės architektūros 
paveldo ekspertė, 
Lietuvos liaudies 
muziejaus  medinės 
architektūros tyrimo ir 
mokymo centro KP 
specialistė, tautinio 
paveldo produktų 
sertifikavimo komisijos 
narė 
 

28 Kuo ypatingi mediniai namai (K) 2-3 Paskaita 
 

Tai apžvalga, paremta 16-20 pastatų Rygoje renovacija, 
atstatymu, restauracija per paskutinius 15 m. Asmeninis 
architekto požiūris į medinį namą, skirtingus būdus jį 
išlaikyti ir renovuoti. Informacija apie sėkmingą 
koncepciją ir patirtį Kuldygoje. 

Peteris Blums, 
Latvijos valstybinės 
paveldo apsaugos 
inpekcijos ekspertas  
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     29 Architektūros įstatymo komentarai 
ir pasiūlymai jo tobulinimui (K) 

2-3 Paskaita 
 

Tai patirtis, renovuojant 2006 m. rytinėj Latvijoj 
krūmynuose rastą visiškai apleistą  molinį namą. 12 metų 
žingsnis po žingsnio buvo saugoma viskas, kas įmanoma. 
Tai istorija apie asmeninę architekto restauratoriaus 
patirtį, renovuojant molinį namą ir paverčiant jį geriausia 
vieta gyventi šeimai. 
 

Peteris Blums, 
Latvijos valstybinės 
paveldo apsaugos 
inpekcijos ekspertas 
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