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AI įkurtas 1999 m. spalio 5 d. Pagrindinė AI 
valdymo institucija – Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto (VGTU) 
Architektūros fakulteto (AF) taryba. AI 
vadovauja paskirtas direktoriumi doc. dr. 
Jonas JAKAITIS.  
Darbams atlikti institute suburiami laikini 
mokslo ar meno kūrybiniai kolektyvai. Į 
veiklą įtraukiami VGTU padalinių 
mokslininkai, doktorantai ir studentai, kitų 
mokslo įstaigų, valdžios institucijų atstovai, 
gamybinių organizacijų specialistai, 
teritorinių bendruomenių nariai.  

Bendradarbiavimas ir 
partnerystė 

AI Partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimai plėtojami su Lietuvos technikos 
muziejumi, Lietuvos kraštovaizdžio 
architektų sąjunga, UAB OBER-HAUS 
nekilnojamas turtas, taip pat dėl 
konkrečių projektų įgyvendinimo 
tariamasi su Lietuvos statybininkų 
asociacija, Nacionaline pasyvaus namo 
asociacija; Vilniaus m. savivaldybe, Būsto 
ir urbanistinės plėtros agentūra prie LR 
AM, Lietuvos Pramonininkų konfederacija, 
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros 

asociacija, UAB TENKO Baltic, Vilniaus 
miesto bendruomenių asociacija, taip pat 
diskutuojama dėl bendradarbiavimo su 
Lietuvos architektų rūmais, Lietuvos 
architektų sąjunga, Žirmūnų 
bendruomene ir kt. partneriais.  

Įgyvendinant instituto inicijuotą tarptautinį 

projektą „Construction21.eu“ plėtojami 

ryšiai su užsienio partneriais iš Prancūzijos, 

Ispanijos, Italijos, Rumunijos, Vokietijos. 

Bendradarbiaujama darnaus miesto 

kompleksinio projektavimo ir efektyvaus 

energetinio panaudojimo srityje rengiant 

European green Building Exchange 
(EGBE) – Construction21 projektą. 
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AI Veiklos kryptys 

- Lietuvos miestų darnus vystimasis.  
- Regionų, nacionalinio bei vietos lygmens 
urbanistinė bei architektūros (taip pat ir 
kraštovaizdžio) teorija ir praktika.  
- Architektūros ir visuomenės sąveikos 
valdymas (mokymai švietimas, 
kvalifikacijos kėlimas.   

Mokslo darbai, praktinė veikla ir 
paslaugos 

- Mokslo tyrimai architektūros (taip pat ir 
kraštovaizdžio), urbanistikos, 
sociokultūrinės veiklos teritorinėse 
bendruomenėse bei paveldosaugos 
srityse.  
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- Dalyvavimas rengiant ir tobulinant 
reglamentavimo bei norminius aktus.  
- Teritorijų planavimo (bendrųjų, 
specialiųjų bei detaliųjų) dokumentų 
rengimas, miesto dalių ir konkrečių 
objektų architektūrinis projektavimas.  
- Ekspertinė veikla ir konsultacijų 
paslaugos.  
- Projektų ir paraiškų rengimo projektams 
finansuojamiems iš ES ar nacionalinių 
rėmimo programų rengimo paslaugos.  
- Mokslo, švietimo, kvalifikacijos kėlimo 
renginių paslaugos. 
- Mokslo publikacijos. Žr. e-ištekliuje: 
http://www.ai.ar.vgtu.lt/apie-instituta/ataskaitos/ 


