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ArchitektArchitektūūrinrinėės kokybs kokybėės klausimais klausimai
pranepraneššėėjas jas –– architektas Leonardas architektas Leonardas VaitysVaitys



AnzelmAnzelm GrGrüünn
MiunsterMiunsterššvarcachovarcacho

benediktinbenediktinųų vienuolyno vienuolyno 
administratorius.administratorius.

 „„Senam Senam žžmogui nebmogui nebūūtina taikytis tina taikytis 
prie kitprie kitųų žžmonimoniųų llūūkeskesččiiųų, jis gali , jis gali 
laisvai pareiklaisvai pareikššti savo nuomonti savo nuomonęę. . 
Nesant reikalo Nesant reikalo įįrodinrodinėėti savo ti savo 
teisumteisumąą, jis gali sakyti tai, k, jis gali sakyti tai, kąą
galvoja ir jaugalvoja ir jauččia...ia...““

 „„NeturNeturėėdami kdami kąą prarasti, pagyvenprarasti, pagyvenęę
žžmonmonėės yra atviri tikrajai dalyks yra atviri tikrajai dalykųų
esmei...esmei...““

 „„TaTaččiau yra ne tik iiau yra ne tik iššmintingmintingųų sensenųų
žžmonimoniųų, kurie vienija ir sutaiko. Yra , kurie vienija ir sutaiko. Yra 
ir rir rūūssččiiųų seniseniųų, kurie mano  , kurie mano  
nebeprivalnebeprivaląą atsiatsižžvelgti velgti įį kitkitųų
žžmonimoniųų nuomonnuomonęę ir savir savąąjjąą galintys galintys 
iiššsakyti nepadailindami. Dasakyti nepadailindami. Dažžnai jie nai jie 
iiššklausomi, nes jauklausomi, nes jauččiama, kad jie iama, kad jie 
protestuoja ne save norprotestuoja ne save norėėdami dami 
iišškelti, bet kad kelti, bet kad jiems rjiems rūūpi pats pi pats 
svarstomas dalykassvarstomas dalykas““

 „„Labas senatveLabas senatve““ AnzelmAnzelm GrunGrun



ŠŠiandiena... iandiena... „„ĮĮtakingos verslo strukttakingos verslo struktūūros priverros priverččia kaitalioti ia kaitalioti 
miestmiestųų bendrbendrųųjjųų planplanųų sprendinius. Miestsprendinius. Miestųų funkcinfunkcinėė ir ir 

kompozicinkompozicinėė struktstruktūūra ira iššbalansuojama. Tikslingo, protingai balansuojama. Tikslingo, protingai 
savireguliacijai paklsavireguliacijai paklūūstanstanččio subalansuoto proceso, apie kuri io subalansuoto proceso, apie kuri 

kalba laisvos rinkos institutkalba laisvos rinkos institutųų specialistai, specialistai, ččia nia nėėra.ra.““

Albertas Lanauskas Albertas Lanauskas „„Globalizacija: gGlobalizacija: gėėrio ir blogio rio ir blogio 
prieprieššprieprieššaa““..

Liberalizmas, nesant tvirtLiberalizmas, nesant tvirtųų, humanistini, humanistiniųų moralinimoraliniųų
nuostatnuostatųų urbanistikoje nenaudotinas.urbanistikoje nenaudotinas.

Tai lieTai lieččia visus ia visus ššio io žžaidimo dalyvius aidimo dalyvius –– valdvaldžžiiąą, versl, versląą ir ir 
architektus. Ir didarchitektus. Ir didžžiausia atsakomybiausia atsakomybėė, , žžvelgiant velgiant įį rezultatus, rezultatus, 

tenka architektams. tenka architektams. 













““BrBrėžėžiniuose dariniuose darėėme pjme pjūūvius nuo vienvius nuo vienųų kalvkalvųų iki kitiki kitųų per per 
centro slcentro slėėnnįį, pj, pjūūviuose paviuose pažžymymėėjome reljefo amplitudes, jome reljefo amplitudes, 
apskaiapskaiččiavome reljefo aukiavome reljefo aukššččius, iius, išštyrtyrėėme senamiesme senamiesččio io 

architektarchitektūūros dominantes ir pastebros dominantes ir pastebėėjome miesto silueto jome miesto silueto 
ddėėsningumus... Supratome, kad aplink miestsningumus... Supratome, kad aplink miestąą esanesanččias kalvas ias kalvas 

mieste atsiliepia mieste atsiliepia ““architektarchitektūūrinrinėės kalvoss kalvos““..

...Norint Vilniaus formavimo tradicijas, kurios susidar...Norint Vilniaus formavimo tradicijas, kurios susidarėė
istoriniame branduolyje, pabandyti perkelti toliau, reikia istoriniame branduolyje, pabandyti perkelti toliau, reikia 
pastangpastangėėliliųų... B... Būūtina katina kažžkkąą teigti, o kateigti, o kažžkkąą reguliuoti.reguliuoti.““

Algimantas Nasvytis iAlgimantas Nasvytis išš A. MaA. Maččiulio knygos iulio knygos „„Architektai Architektai 
A. ir V. NasvyA. ir V. Nasvyččiaiiai““











Objektas, kad ir paneigObjektas, kad ir paneigęęs pagrindines Vilniaus centro s pagrindines Vilniaus centro 
silueto ksilueto kūūrimo nuostatas, jeigu brimo nuostatas, jeigu būūttųų elitinelitinėės s 

architektarchitektūūrinrinėės kokybs kokybėės, gals, galėėttųų bbūūti ir statytojo ti ir statytojo 
pasididpasididžžiavimo ir iavimo ir įįsiamsiamžžinimo objektinimo objektųų..











„„ValstybValstybėės institucijos, kurioms pavesta sprs institucijos, kurioms pavesta spręęsti sti 
strateginius klausimus, neturi reikalingstrateginius klausimus, neturi reikalingųų įįtakos sverttakos svertųų

tam, kad pastottam, kad pastotųų kelikeliąą nepageidaujamiems reinepageidaujamiems reišškiniams. kiniams. 
Visi labai svarbVisi labai svarbūūs aplinkos naudojimo ir tvarkymo s aplinkos naudojimo ir tvarkymo 

reguliavimo svertai yra atiduoti reguliavimo svertai yra atiduoti įį savivaldos rankas...savivaldos rankas...””

A. Lamauskas A. Lamauskas „„Globalizacija: gGlobalizacija: gėėrio ir blogio rio ir blogio 
prieprieššprieprieššaa““. . 

















„Š„Šiuo metu miestiuo metu miestųų ir administraciniir administraciniųų rajonrajonųų savivaldybsavivaldybėėse se 
vyriausieji architektai yra tvyriausieji architektai yra tųų savivaldybisavivaldybiųų administracijos administracijos 
darbuotojai. Ddarbuotojai. Dėėl to jie privalo besl to jie privalo besąąlygilygišškai vykdyti ir pasirakai vykdyti ir pasiraššyti yti 
visus vietinvisus vietinėės administracijos potvarkius... Ne be pagrindo s administracijos potvarkius... Ne be pagrindo 
vyriausieji architektai vadinami mero vyriausieji architektai vadinami mero „„raraššikliaisikliais““ (ar net (ar net 
„„kasininkaiskasininkais““ L. V. ).L. V. ).

„„Norint, kad miestNorint, kad miestųų vyriausieji architektai vyriausieji architektai įįgautgautųų realias realias 
miestmiestųų bendrbendrųųjjųų planplanųų įįgyvendinimo priegyvendinimo priežžiiūūros galias, jiems ros galias, jiems 
turi bturi būūti suteiktas valstybti suteiktas valstybėės tiesiogiai deleguotos, nuo siaurs tiesiogiai deleguotos, nuo siaurųų
interesinteresųų apsaugotos teisapsaugotos teisėės ir pilna profesins ir pilna profesinėė atsakomybatsakomybėė uužž
urbanistiniurbanistiniųų ir architektir architektūūriniriniųų klausimklausimųų sprendimsprendimąą““

A. Lamauskas A. Lamauskas „„Globalizacija: gGlobalizacija: gėėrio ir blogio prierio ir blogio prieššprieprieššaa““



Bet tam, kad bBet tam, kad būūttųų pareikalauta pilna atsakomybpareikalauta pilna atsakomybėė, reikia suteikti , reikia suteikti 
vyriausiajam teritorijos architektui dvigubo pavaldumo statusvyriausiajam teritorijos architektui dvigubo pavaldumo statusąą. . 

SavivaldybSavivaldybėės tarnautojas s tarnautojas –– vyriausias architektas turi bvyriausias architektas turi būūti ti 
atskaitingas ir valstybatskaitingas ir valstybėės institucijai tiesiogiai, ms institucijai tiesiogiai, mūūssųų atveju atveju 

Aplinkos ministerijai. Ir ne tik atskaitingas, bet ir ginamas nuAplinkos ministerijai. Ir ne tik atskaitingas, bet ir ginamas nuo o 
voluntaristinivoluntaristiniųų miesto vadovmiesto vadovųų sprendimsprendimųų ar nuo deputatar nuo deputatųų

komisijos spaudimo. komisijos spaudimo. 



DidDidžžiausia konkurencija tarp komisijiausia konkurencija tarp komisijųų ta, kuri yra susijusi su ta, kuri yra susijusi su 
projektavimu ir statyba. Ten slenka didprojektavimu ir statyba. Ten slenka didžžiausi pinigai ir iausi pinigai ir 

diddidžžiausia galimybiausia galimybėė stumti savo aplinkos interesus. stumti savo aplinkos interesus. 

Tas stumimas agresyvus, kadangi Tas stumimas agresyvus, kadangi ččia nebegalioja politiniai ia nebegalioja politiniai 

skirtumai, skirtumai, ččia yra tik nenumaldomi interesai.ia yra tik nenumaldomi interesai.



Visa tai galVisa tai galėėttųų sustabdyti patys architektai, deja taip nsustabdyti patys architektai, deja taip nėėra. ra. 
AtvirkAtvirkššččiai, atsirado architektiai, atsirado architektųų kasta, kuri gali kasta, kuri gali „„pramupramušštiti““ –– tai tai 

patys vertingiausi.patys vertingiausi.

GalGalėėttųų sustabdyti derintojai, tasustabdyti derintojai, taččiau arba jie neatlaiko spaudimo ir iau arba jie neatlaiko spaudimo ir 
tampa tampa „„komandiniu komandiniu žžaidaidėėjuju““, arba priversti trauktis., arba priversti trauktis.

Reikia Reikia įįvesti vesti ššios pareigybios pareigybėės rotacijs rotacijąą. Taip mes i. Taip mes iššgelbgelbėėsime ir tuos sime ir tuos 
nelaimingus architektus, kurie, nelaimingus architektus, kurie, įįsissisėėddęę kkėėddėėje deje deššimtmeimtmeččiams, iams, 

neretai be jokios praktinneretai be jokios praktinėės patirties, tampa situacijos s patirties, tampa situacijos įįkaitais, nes kaitais, nes 
kkūūrybirybišškai degraduoja. Todkai degraduoja. Todėėl jiems trenkti durimis, nesutinkant su l jiems trenkti durimis, nesutinkant su 

akivaizdakivaizdžžiai nusikalstamais urbanistiniais reikalavimais, baugu iai nusikalstamais urbanistiniais reikalavimais, baugu –– kkąą
reikreikėės daryti toje mass daryti toje masėėje kolegje kolegųų, kuri, kuriųų, kaip bepro, kaip beproččiai, iai, 

šštampuojame po 180 vienettampuojame po 180 vienetųų per metus.per metus.

Pagaliau galPagaliau galėėttųų tai sustabdyti eksperttai sustabdyti ekspertųų tarybos. Deja, tarybos. Deja, ččia tas pats ia tas pats 
kaip deputatkaip deputatųų komisijose. Vieni kitais patenkinti kolegos, kilusias komisijose. Vieni kitais patenkinti kolegos, kilusias 

abejones nuramina maloniu bendravimu ir supratimu, kad neuabejones nuramina maloniu bendravimu ir supratimu, kad neužžilgo ilgo 
bus svarstomas tavo projektas.bus svarstomas tavo projektas.



















SavivaldybSavivaldybėėms patogus, vyriausiojo architekto ms patogus, vyriausiojo architekto –– valdininko valdininko 
statusas, neretai jis tampa patogus abiems pusstatusas, neretai jis tampa patogus abiems pusėėms. Aplinkos ms. Aplinkos 

ministerija taip pat nedega noru neiministerija taip pat nedega noru neiššvengiamai konfliktuoti su vengiamai konfliktuoti su 
voliuntaristine savivalda. O juo labiau, kad pavoliuntaristine savivalda. O juo labiau, kad paččioje ioje 

ministerijoje nministerijoje nėėra bent jau viceministro ra bent jau viceministro –– architekto. architekto. 
Autoritetingo architekto, kurio Autoritetingo architekto, kurio žžodis bodis būūttųų girdimas visose girdimas visose 

valdvaldžžios institucijose. Nes dabar net ios institucijose. Nes dabar net žžymiausio, talentingiausio ymiausio, talentingiausio 
architekto negirdima tiek, kiek paties nykiausio seimo nario, ararchitekto negirdima tiek, kiek paties nykiausio seimo nario, ar

aktyvaus partieaktyvaus partieččio.io.



Nauja architektNauja architektūūros derinimo sistema ros derinimo sistema –– miesto miesto 
vyriausias architektas,               vyriausias architektas,               

55--7 autoriteting7 autoritetingųų architektarchitektųų taryba taryba –– sudaryta  vienasmenisudaryta  vienasmenišškai  kai  
vyriausiojo architekto, kuriai jis pats vadovauja.vyriausiojo architekto, kuriai jis pats vadovauja.

AtsakomybAtsakomybėė uužž kokybkokybęę realiai tenka realiai tenka 

miesto vyriausiajam architektuimiesto vyriausiajam architektui..

EgzistuojanEgzistuojanččios ekspretios ekspretųų tarybos prie architekttarybos prie architektųų ssąąjungos lieka jungos lieka 
kaip galimybkaip galimybėė visiems proceso visiems proceso žžaidaidėėjams: statytojams, jams: statytojams, 

architektams, derintojams kvestionuoti vyriausiojo architekto architektams, derintojams kvestionuoti vyriausiojo architekto 
tarybos sprendimus.tarybos sprendimus.

aplinkos ministerija
savivaldybė



SavivaldybSavivaldybėėms patogus, vyriausiojo architekto ms patogus, vyriausiojo architekto –– valdininko valdininko 
statusas, neretai jis tampa patogus abiems pusstatusas, neretai jis tampa patogus abiems pusėėms. Aplinkos ms. Aplinkos 

ministerija taip pat nedega noru neiministerija taip pat nedega noru neiššvengiamai konfliktuoti su vengiamai konfliktuoti su 
voliuntaristine savivalda. O juo labiau, kad pavoliuntaristine savivalda. O juo labiau, kad paččioje ioje 

ministerijoje nministerijoje nėėra bent jau viceministro ra bent jau viceministro –– architekto. architekto. 
Autoritetingo architekto, kurio Autoritetingo architekto, kurio žžodis bodis būūttųų girdimas visose girdimas visose 

valdvaldžžios institucijose. Nes dabar net ios institucijose. Nes dabar net žžymiausio, talentingiausio ymiausio, talentingiausio 
architekto negirdima tiek, kiek paties nykiausio seimo nario, ararchitekto negirdima tiek, kiek paties nykiausio seimo nario, ar

aktyvaus partieaktyvaus partieččio.io.



„„Tikrai laisvi pagyvenTikrai laisvi pagyvenęę
žžmonmonėės drs drįįsta visuomenei sta visuomenei 
nurodyti klaidingus jos nurodyti klaidingus jos 
žžingsnius. Jiems nebereikia ingsnius. Jiems nebereikia 
atsiatsižžvelgti velgti įį partijos draugus partijos draugus 
ar kokius nors virar kokius nors virššininkus, ininkus, 
todtodėėl l ššie ie žžmonmonėės sako tai, ks sako tai, kąą
galvoja. galvoja. ŠŠi seni senųų žžmonimoniųų
laisvlaisvėė visuomenei bvisuomenei būūna tikra na tikra 
palaima. Jie palaima. Jie įįdiegia laisvdiegia laisvėės s 
ssėėklkląą įį šširdis tirdis tųų žžmonimoniųų, , 
kurie jaukurie jauččiasi veriasi verččiami iami 
pildyti aplinkinipildyti aplinkiniųų llūūkeskesččius. ius. 



Vieninga Lietuvos apgyvendinimo koncepcija jau vienVieninga Lietuvos apgyvendinimo koncepcija jau vienąą kartkartąą

apsaugojo mus nuo emigrantapsaugojo mus nuo emigrantųų iišš plaplaččiosios tiosios tėėvynvynėės srauto.s srauto.

P. S. VisP. S. Visųų svarbiausia svarbiausia ššiandien, kol dar ne viandien, kol dar ne vėėlu, prisiminti lu, prisiminti 

genialgenialųųjjįį mmūūssųų profesoriprofesoriųų KazimierKazimierąą ŠŠeeššelgelgįį..



Laikas grLaikas grįžįžti prie josti prie jos

Jokios plJokios plėėtros didiesiems Lietuvos miestams. Mes privalome tros didiesiems Lietuvos miestams. Mes privalome 
likti Europos provincija ir blikti Europos provincija ir būūti nepatrauklti nepatrauklūūs euroazijos s euroazijos 

aborigenams.aborigenams.

MaMažžos tautos kultos tautos kultūūrinrinėė inercija yra mainercija yra mažža.a.

Be atviro ir agresyvaus nacionalizmo Be atviro ir agresyvaus nacionalizmo 
Lietuvai nLietuvai nėėra ra ššansansųų ššiame pasaulyje.iame pasaulyje.






